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ال�ضكريات �اللحوم امل�ضّنعة من اأ�ضباب �ضبابية الر�ؤية
تقوم �لعيون بوظائفها من خالل �شبكة من �لأوعية �لدموية، �أي �أنها 
�لناحية، وتتاأثر مبا يحتويه �لدم  �لقلب على نحو ما من هذه  ت�شبه 
من مغذيات. لذلك، �إذ� كنت ت�شكو من �شبابية �لروؤية عليك مر�قبة 
طعامك ومر�جعة بع�ض �لعنا�شر فيه، و�لتي توؤثر على م�شتوى �ل�شكر 

بالدم، �إىل جانب عو�مل �أخرى.
�أ�شباب �شبابية �لروؤية:

* كرثة تناول �لأطعمة �لبي�شاء، مثل: �ل�شكر و�لأرز و�لدقيق �لأبي�ض، 
لأنها تتحول �إىل جلوكوز وترفع �ل�شكر بالدم.

�ل�شلطة طعام �شحي، لكن كرثة �لإ�شافات و�ل�شل�شات تعني زيادة   *
على  �ح��ر���ض  لذلك  مبا�شر،  غ��ر  ب�شكل  �ل�شحن  يف  �ل�شكر  م�شتوى 

�لعتد�ل، و�لأف�شل حت�شني �ملذ�ق باإ�شافة �لليمون”�حلام�ض«.
* كرثة تناول �للحوم �مل�شّنعة مثل: �ل�شجق و�لربغر وبيتز� �لبيربوين 
و�لهوت دوغ توؤدي �إىل تدهور �شحة �لأوعية �لدموية ب�شكل عام، ومنها 

�لتي توجد د�خل �لعني، ويوؤدي ذلك �إىل �شبابية �لروؤية.
و�ل�شر�يني،  �لدموية  �لأوع��ي��ة  �شحة  تهور  ع��و�م��ل  م��ن  �أي�شاً  �مللح   *

وينعك�ض ذلك على �شحة �لعيون.
�أطعمة تعيد �حليوية للعني. لتجدد �شحة وحيوية عيونك �حر�ض على 
�لعني،  تفيد  لالأك�شدة  وم�شاد�ت  مغذيات  توفر  �لتي  �لأطعمة  تناول 
�لدهنية  و�لأ���ش��م��اك  “�لفريز”،  و�ل��ف��ر�ول��ة  و�ل��ت��وت  �ل�شبانخ،  مثل: 

كال�شلمون و�لتونة و�ملكاريل، �لبطاطا �حللوة، و�جلزر، و�ل�شّمام.

كيف تتخل�ضني من ال�ضلوليت؟
�ل�شلوليت،  م��ن  للتخل�ض  �لفعالة  �ل��ط��رق  و�خل���رب�ء  �لأط��ب��اء  ع��دد 
�مل�شكلة �لتي تقلق �لعديد من �لن�شاء، خا�شة مع قدوم ف�شل �ل�شيف 
يف  و�لتنا�شلية  �جللدية  �لأمر��ض  ق�شم  م�شاعدة  وقالت  و�لإج���از�ت. 
جامعة مو�شكو �لطبية �لأوىل، لودميال �شمرنوفا: �إن هناك طرقا 

خمتلفة تعمل ب�شكل “جماعي” ملكافحة �ل�شلوليت.
لدى  يحدث  للجلد  �لطبوغر�فية  �لطبقة  يف  تغر  هو  و�ل�شلوليت 
معظم �لإناث ب�شن �لبلوغ وما بعده، ويظهر كتغير لت�شاري�ض �جللد 
�ل�شفلية  و�لأط���ر�ف  �حلو�ض  منطقة  يف  غائرة  ن��دب  بوجود  تتمثل 
و�لبطن. و�أ�شارت �شمرنوفا �إىل �شرورة تقليل كمية �لكربوهيدر�ت 
و�خل�شوع  منتظم  ب�شكل  �ل��ري��ا���ش��ة  ومم��ار���ش��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  يف 

لتدليك مو�شعي مرتني يف �لأ�شبوع مع ��شتعمال مرهم خا�ض.
�لثالث  �لعالجية  �لن�شائح  هذه  �تباع  �أن  �لرو�شية  �خلبرة  و�أك��دت 

كفيل بروؤية �لنتائج �لأوىل يف غ�شون �أ�شبوعني.
�أن �ملو�ظبة على نظام غذ�ئي �شحي وممار�شة  و�أو�شحت �شمرنوفا 
�لنتائج  جتلب  ل  �ل�شلوليت  فيها  يظهر  �لتي  �ملنطقة  يف  �لتدليك 

�ملرجوة دون بذل جهد بدين “�لتمارين �لريا�شية«.
و�لتنا�شلية،  �جللدية  �لأمر��ض  و�أخ�شائية  �لتجميل  طبيبة  ونوهت 
�لدهون  ل��ر�ك��م  نتيجة  يظهر  �ل�شلوليت  �أن  �إىل  كولينكو،  نتاليا 

�لز�ئدة يف �خلاليا �أو ب�شبب ف�شل هرموين.
و�أجمعت �آر�ء جميع �لأطباء و�خلرب�ء على �أنه من �مل�شتحيل هزمية 
�ل�شلوليت نهائيا، لأنه �شيعود مع �لوقت، حال توقف �ملر�أة عن �تباع 

نظام غذ�ئي �شحي وممار�شة �لريا�شة بانتظام.

اأهم عوامل اخلطر امل�ضببة ل�ضرطان الكلى
للبد�نة  �لأوروب���ي  �ملوؤمتر  يف  م��وؤخ��ر�ً  ُعر�شت  حديثة  در��شة  بح�شب 
�لذي �نعقد يف غال�شكو مطلع �ل�شهر �حلايل: �لأطفال �لأكرث طوًل 
وبد�نة هم �لأكرث ُعر�شة لالإ�شابة ب�شرطان �لكلى. و�إىل جانب ذلك 
�لأور�م،  �لنوع من  لهذ�  �مل�شببة  توجد جمموعة من عو�مل �خلطر 

�إليك ما حتتاج معرفته عنها:
 * �لتدخني م�شدر ل�شموم عديدة تدخل �إىل جمرى �لدم وت�شل �إىل 

�لكلى لفلرتها، وت�شبب تلف خاليا �لكليتني.
�شرطان  ويعترب  �لتدخني،  بعد  �لثاين  �خلطر  عامل  هي  �لبد�نة   *

�لكلى ثالث �أنو�ع �لأور�م �لتي يرتبط منوها بالبد�نة وزيادة �لوزن.
* �رت���ف���اع ���ش��غ��ط �ل����دم ع��ام��ل خ��ط��ر ي��ه��دد ب��اأم��ر����ض �ل��ك��ل��ى ومنها 

�ل�شرطان.
و�أ�شيب قريب من  �شبق  �إذ�  �لعائلي عامل خطر، وخا�شة  �لتاريخ   *

�لدرجة �لأول باملر�ض.
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العمل املتعدد املهام قد ي�ضبب الكاآبة للأمهات
يقمن  �للو�تي  �لأم��ه��ات  �أن  مي�شيغان،  جامعة  موقع  على  در����ش��ة  �أظ��ه��رت 
باأكرث من عمل، يو�جهن خطر� �أعلى للمعاناة من �لكاآبة، مقارنة مع َمن 

ل يقمن باأكرث من عمل.
�ل�شحة  �أو مو�قع، وبني  �لعمل بعدة مهام  �لعالقة بني  �ختبار  �أجل  ومن 
يف  �م����ر�أة،   3000 لنحو  معطيات  �جل��ام��ع��ة  �خ��ت��ربت  �ل�شيئة،  �لنف�شية 

�لدر��شة �ملعنونة “در��شة حول عائالت ه�شة �لأو�شاع ورفاهية �لأطفال«.
وركزت �لدر��شة عموما على 20 �أّما من عائالت منخف�شة �لدخل مبناطق 
ومنها  م�شت،  �شنة  خ��الل  جتاربهن  ح��ول  �آر�ءه���ن  و��شتطلعت  ح�شرية، 

خ�شائ�ض �لعمل و�أعر��ض �لكاآبة.
�لأمهات  وب��ني  �لكاآبة  �حتمالت  بني  قوية  �لعالقة  �أن  �لدر��شة  ووج��دت 
�للو�تي يعملن عدة �أعمال بجد�ول عمل غر منتظمة، مبا ل يقل عن 45 

�شاعة بالأ�شبوع، �أو يح�شلن على �أجور منخف�شة.
نقاط   4 �إىل   3 بنحو  �ملتعددة مرتبطة  �لأعمال  �أن  �إىل  �لدر��شة  و�أ�شارت 
مئوية بزيادة �حتمالت �لكاآبة بني عينة من �لأمهات �للو�تي يعملن بدخل 

منخف�ض.
بجامعة  فورد  بكلية  بروفي�شور  م�شاعدة  وهي  بيلكاو�شكا�ض،  ناتا�شا  قالت 
مي�شيغان “�إن هناك �شببني رئي�شيني للقيام بعدة �أعمال؛ �لأول هو �لأمل 
�ل�شغط  ه��و  �شيوعا  و�لأك����رث  و�ل��ث��اين  �مل��ه��ن��ة،  يغر  �أن  ميكن  �آخ���ر  بعمل 
دفع  �أو  للعائلة،  تكفي  �لأج���ور  �ل��ق��درة على جعل  ع��دم  �لق��ت�����ش��ادي، مثل 

م�شتحقاتها«.
“هناك حاجة ملزيد من �لبحث لفهم كيف  �أن��ه  �لباحثة على  و�أك��دت هذه 
�لأج���ور، وحماية  �لأدن��ى من  باحلد  �ملتعلقة  مثل  �أخ��رى  ل�شيا�شات  ميكن 
�لعمال من جد�ول �لعمل �ملتقلبة، و�مل�شاعدة برعاية �لأطفال �أو �مل�شاعدة 

�لعامة، �أن تكون فعالة يف هذ� �ل�شدد، وبالتايل حماية �ل�شحة �لنف�شية«.

ماليزيا تئن حتت �طاأة 
النفايات البل�ضتيكية 

بالدها  �إن  �ملاليزية  �لبيئة  وزي��رة  قالت 
�لعامل  لنفايات  م�شتودعا  �أ�شبحت  �لتي 
م���ن �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك ���ش��ت��ع��ي��د ب��ع�����ض هذه 
�ل��ن��ف��اي��ات �ل���ت���ي ي��ت��ع��ذر ت���دوي���ره���ا �إىل 

�لبلد�ن �ملتقدمة �لتي �أر�شلتها.
�ملا�شي �لوجهة  �لعام  و�أ�شبحت ماليزيا 
�لبال�شتيك  لنفايات  �لبديلة  �لرئي�شية 
ب��ع��دم��ا ح��ظ��رت �ل�����ش��ني �ل�������و�رد�ت من 
�لنفايات مما عّطل تدفق ما يزيد  هذه 
م���ن نفايات  ���ش��ب��ع��ة م���الي���ني ط���ن  ع���ن 

�لبال�شتيك �شنويا.
وظ���ه���رت ع�����ش��ر�ت �مل�����ش��ان��ع �ل��ع��ام��ل��ة يف 
ماليزيا  يف  �ل���ن���ف���اي���ات  ت����دوي����ر  جم�����ال 
يعمل كثر منها دون ترخي�ض، و��شتكى 

�ل�شكان من �أ�شر�ر بيئية.
ت�شل  �لتي  �لبال�شتيك  نفايات  ومعظم 
�إىل ماليزيا ملوثة وم�شنوعة من مو�د 

رديئة ل ميكن تدويرها.
و�لتكنولوجيا  �ل��ط��اق��ة  وزي����رة  وق��ال��ت 
�ملاليزية،  و�لبيئة  �ملناخ  وتغر  و�لعلوم 
تعيد  �لآن  ب��د�أت  ماليزيا  �إن  ي��ن،  بي  يو 

�لنفايات �إىل �لدول �مل�شدر.

�ص 23

منقوع البابوجن لتخفي�ض 
�ضكر الدم

�كت�شف �لعلماء باأن تناول مغلي �لبابوجن 
ي�شاعد على تخفي�ض م�شتوى �ل�شكر يف 
�لدم، وينع�ض �حلالة �ل�شحية للم�شابني 

بالنوع �لثاين من مر�ض �ل�شكري.
علماء  �لك��ت�����ش��اف  ه��ذ�  �إىل  تو�شل  وق��د 
�لربيطانية  �ب���ري�������ش���ت���وي���ث  ج���ام���ع���ة 
وزم�����الوؤه�����م �ل���ي���اب���ان���ي���ون، ل���ذل���ك فهم 
من  �ل��ث��اين  ب��ال��ن��وع  �مل�شابني  ين�شحون 
منقوع  تناول  ب�شرورة  �ل�شكري  مر�ض 
�ل��ب��اب��وجن ي��وم��ي��ا، لأن���ه ي��ح��د م��ن تطور 
�ملر�ض. ويقول �لباحثون "ي�شاعد مغلي 
�لبابوجن على تخفي�ض م�شتوى �لغلوكوز 
يف �لدم وكذلك يقوم مبكافحة �مل�شاعفات 

�لتي ي�شببها مر�ض �ل�شكري".
كما �أظهرت نتائج �لتجارب �لتي �أجر�ها 
تناول كوبني من منقوع  ب��اأن  �ملخت�شون 

م�شتوى  ي��خ��ف�����ض  ي���وم���ي���ا  �ل����ب����اب����وجن 
لذلك   25% بن�شبة  �ل��دم  يف  �لغلوكوز 
ي��ن�����ش��ح��ون ب��ت��ن��اول ه���ذه �ل��ك��م��ي��ة يوميا 
�إىل  �إ�شافة  جيدة،  نتائج  على  للح�شول 
وتقليل  �للتهابات  مكافحة  يف  فعاليته 
�لناجتة  �لبنكريا�ض  �إ�شابة خاليا  خطر 

عن �رتفاع م�شتوى �ل�شكر يف �لدم.
كما �أ�شار �لباحثون �أي�شا �إىل �أن �لبابوجن 
�ملغلي قد يكون فعال �شد �لعمى �لناجت 
ع��ن �ل�����ش��ك��ري و�أم���ر�����ض �ل��ك��ل��ى و�شعف 
�لقلب  و�أم��ر����ض  �لع�شبي  �جل��ه��از  عمل 
در��شة  نتائج  وكانت  �لدموية.  و�لأوعية 
���ش��اب��ق��ة �أج����ر�ه����ا ع��ل��م��اء م���ن �ل���ولي���ات 
باأن �لبابوجن يحتوي  �ملتحدة قد ك�شفت 
ي�شتطيع  خ��ا���ض  كيميائي  م��رك��ب  ع��ل��ى 

منع تكاثر �خلاليا �ل�شرطانية.

ووجد �لباحثون، �لذين �أجرو� جتاربهم على 31 متطوعا 
�أن   ،30 م��ن  �أك��رث  لديهم  �جل�شم  كتلة  موؤ�شر  يتخطى 
�لأفوكادو عمل ب�شكل جيد كبديل للكربوهيدر�ت �مل�شنعة 
كربوهيدر�ت  ب��اأن��ه  �ل��در����ش��ة  ت�شفه  �ل���ذي  �خل��ب��ز،  مثل 
باجلوع،  �ل�شعور  تقليل  يف  �شيئة،  بطريقة  معاجلتها  مت 

وتخفيف �لوزن ملدة �شاعات.
�لتحكم مبقاومة  تاأثر ملحوظ يف  لالأفوكادو  كان  كما 
�مل�شاركني يف  �لدم لدى جميع  �لأن�شولني و�جللوكوز يف 

�لتجارب، �لذين يعانون من زيادة �لوزن و�ل�شمنة.
وك�شفت �لدر��شة �أن تناول �لأفوكادو مع �خلبز، �أثر �شلبياً 
�لأفوكادو  ����ش��ت��خ��د�م  ول��ك��ن  ل��ه،  �ل�شحية  �ل��ف��و�ئ��د  على 
منفرد� يف بد�ية �لوجبة �لغذ�ئية كبديل للكربوهيدر�ت، 

ي�شنع �لعجائب لل�شحة.

اجلمع بني الكربوهيدرات والدهون
ج���رى ت��ن��اول �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت و�ل���ده���ون م��ًع��ا يف تناغم 
تناول  يتم  �أن  �ملعتاد  م��ن  �إن���ه  حيث  ع��ق��ود،  منذ  وتنافر 
�ملقلية  �لبطاطا  ورقائق  �ملحم�ض،  �لأفوكادو على �خلبز 
بالزيت، و�ملكرونة �ملغمورة يف �لريكوتا، وجميعها وجبات 
�لب�شكويت  �إىل  غذ�ئية تتمتع بجاذبية كبرة، بالإ�شافة 

بالأي�ض كرمي لذيذ �لطعم.
ت�شر �لأبحاث �حلديثة �إىل �أن هذه �لتوليفات من �شنع 
�لإن�����ش��ان، وه��و �لأم���ر ن���ادر �حل���دوث وغ��ر م��وج��ود �إىل 
�شيًئا  ت�شعل  �أن��ه��ا  كما  �لطبيعية،  �لأغ��ذي��ة  يف  كبر  ح��د 
�إف��ر�ز كميات كبرة من  �إىل  ي��وؤدي  �أخماخنا، مما  ما يف 

�لدوبامني.

الدهون اأم الكربوهيدرات؟
��شتمر  نقا�ض  ب��د�أ  �ملا�شي،  �لقرن  �شتينيات  بد�ية  ومنذ 

لعقود من �لزمان حول �لدهون.
ومنذ �أن بد�أ �لب�شر يف �تباع نظام غذ�ئي يف �لقرن �لتا�شع 
ع�شر، كان هناك حماولت يائ�شة للتخل�ض من �لأطعمة 

�لتي تت�شبب يف تر�كم دهون �لبطن و�لفخذ و�لذر�ع.
ويف عام 1967، مت لأول مرة توجيه �لتهام �إىل �لدهون 
 New England يف ورق��ة بحثية، ن�شرت يف دوري��ة 

�لطبية.
وجود  م��ع  �ل��ده��ون معقدة،  �أن  �جلميع  ي��ع��رف  وح��ال��ي��ا، 
ب��ع�����ض �ل���ده���ون �ل�����ش��ي��ئ��ة )م��ث��ل �ل���ده���ون غ���ر �مل�شبعة 
)�مل�شبعة،  �جليدة  �لدهون  وبع�ض  �ل��زي��ت(،  يف  �مل��وج��ودة 
جيدة  هي  و�لتي  �لألبان،  ومنتجات  �للحوم  يف  �ملوجودة 

من  يعانون  للذين  لي�ض  ولكن  �لنا�ض،  ملعظم  بالن�شبة 
م�شاكل �لكولي�شرول يف �لدم(، وبع�شها ت�شمل )�لدهون 
ولكن  و�ملك�شر�ت(.  �لأف��وك��ادو  يف  �مل��وج��ودة  �مل�شبعة  غر 
�لدهون،  ملكافحة  �ملبكرة  �لدر��شات  �أن  �أي�شا تذكر  يجب 
مت متويلها مبعرفة موؤ�ش�شة �أبحاث �ل�شكر، يف حملة كان 
�لغر�ض منها جعل �ل�شكر �أقل خطورة على �ل�شحة من 

�لدهون.

جدل حول حمية الـ"كيتو"
ث���م ع����اد �مل���وؤ����ش���ر ل��ي��ت��اأرج��ح م����وؤخ����ر�، وي��ت��ح��رك باجتاه 
�لكربوهيدر�ت، �لتي متت �إد�نتها بالت�شبب يف �لكثر من 

�لأ�شر�ر �ل�شحية.
�أن  �إىل   ،2017 �أغ�شط�ض  يف  �أج��ري��ت  در����ش��ة،  تو�شلت 
�إىل  �أدى  �ل��ده��ون  ت��ن��اول  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت وزي����ادة  تقليل 
و�لإقبال  �حلما�ض  ز�د  مما  �أف�شل،  و�شحة  �أط��ول  حياة 
على "�حلمية �لغذ�ئية كيتو"، �لتي يروج لها �لكثر من 
بعد  ولكن  مثايل،  وزن  بلوغ  يف  جنحو�  �لذين  �مل�شاهر 
�أن �لوجبات  ذلك، ك�شفت در��شة �أخرى، ن�شرت بعد عام، 
من  تقلل  �أن  ميكن  �لكربوهيدر�ت  منخف�شة  �لغذ�ئية 

متو�شط �لعمر �ملتوقع.

ما اأهمية األعاب 
الركل للطفل؟

ميكن �أن يبد�أ �ل�شغر �ألعاب ركل 
�لكرة يف �شن مبكرة، بعد �أن يتمّكن 
من �حلد �لأدنى من �لتو�زن �أثناء 
�مل�شي. وتنّمي �ألعاب �لركل �لتو�فق 
على  وت�شاعد  �لب�شري،  �لع�شلي 
للفخذ  �ل��ك��ربى  �لع�شالت  تنمية 
و�ل�������ش���اق، ك��م��ا مي��ك��ن رك����ل �لكرة 
لتنمية  معني  ه��دف  ���ش��وب  باليد 
�لتو�فق �لع�شبي �لع�شلي وتقوية 

�ل�شاعدين.
هي  �لأوىل  �ل��ل��ع��ب��ة  �ل��ت�����ش��وي��ب. 
معني،  ه��دف  �شوب  �لكرة  ت�شديد 
وميكن �أن يكون لعبة �أو دمية �أو �أي 
�شيء بال�شتيكي، مع �ختيار م�شافة 
�لت�شديد �ملنا�شبة لُعمر �لطفل، ويف 
حدود �مل�شاحة �ملتوفرة �شو�ء د�خل 
�ملنزل �أو يف باحته �خلارجية، �أو يف 

�شاحة �للعب باحلديقة �لعامة.
�لكرة  ت�شديد  �لطفل  �شيكون على 
عدد  وح�شاب  ب��ال��ق��دم،  م���ر�ت   10
�لهدف.  �أ���ش��اب فيها  �ل��ت��ي  �مل����ّر�ت 
�إذ�  باليد  �لت�شديد  يتم  �أن  وميكن 

كان حجم �لكرة منا�شباً.
توّفر  �إذ�  �حل��ائ��ط.  على  �لت�شديد 
د�ئرة  عليه  �ر�شم  للت�شديد  حائط 
ميكن  �لهدف.  لتكون  بالطبا�شر 
ح�������ش���اب ن���ق���اط �ل��ت�����ش��دي��د د�خ����ل 
�لد�ئرة و�لتي يت�شع مقا�شها كلما 
كان �لطفل �شغر�ً لت�شهيل �لأمر 
زيادة  م��ع  مقا�شها  وي�شيق  عليه، 

عمره.
متتاز لعبة �لت�شديد على �حلائط 
يلعبها  �أن  مي���ك���ن  �ل���ط���ف���ل  ب������اأن 
مبفرده يف حال عدم وجود �شريك 
تتطّلب هذه  �حل��ر�ن.  �للعب.  يف 
�ل��ل��ع��ب��ة 3 لع���ب���ني ع���ل���ى �لأق������ل، 
و�شيكون على �ثنني منهما مترير 
بينما  �ل��ب��ع�����ض  لبع�شهما  �ل���ك���رة 
�لتمريرة  ق��ط��ع  �ل��ث��ال��ث  ي���ح���اول 
و�حل�شول على �لكرة، ويكون على 
�إىل  ينتقل  �أن  �لتمريرة  فقد  م��ن 

موقع �حلر�ن.

رجل يثري الهلع يف برج اإيفل
برج  �لفرن�شية،  �ل�شلطات  �أخ��ل��ت 
�ل�شياحية  �ملعامل  �أب��رز  �أح��د  �إيفل، 
و�أغلقت  ب���اري�������ض،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�ل�شو�رع �ملحيطة به، بعد �أن حاول 

�شخ�ض ت�شلقه.
و�أغلقت �ل�شلطات برج �إيفل لوقت 
غر معروف، كما طلب �مل�شوؤولني 
زيارتهم للربج  تاأجيل  �ل�شياح  من 
ت���غ���ري���دة على  وذل������ك يف  ح���ال���ي���ا، 
ح�����ش��اب ب���رج �إي��ف��ل �ل��ر���ش��م��ي على 

موقع توير.
�لربج  تدير  �لتي  �ل�شركة  وق��ال��ت 
�ل�����ش��ه��ر، �إن���ه���ا ق��ام��ت ب���اإج���ر�ء�ت 
�لتي  ل��ل��ظ��روف  بالن�شبة  روتينية 
�شادفت  و�ل��ت��ي  �لث��ن��ني،  ح�شلت، 
�أيام من �حتفال �لربج بعيده  بعد 

�ل� 130.

فوائد عديدة للأفوكاد�.. لكن احذر تنا�له مع اخلبز!

الأفوكادو،  بتناول  دومــا  التغذية  خــراء  ين�صح 
اأنه عن�صر مهم يف النظام الغذائي، ولكن  موؤكدين 
على  الأفوكادو  تناول  بعدم  التو�صية  هو  اجلديد 
الفوائد،  من  مزيد  على  للح�صول  املحم�ص،  اخلبز 
وفقا لنتائج درا�صة علمية ن�صرتها �صحيفة "ديلي 

ميل" الريطانية.
باحثون  اأجراها  التي  اجلديدة،  الدرا�صة  تناولت 
ملعهد  التابع  التغذية  اأبحاث  مركز  يف  اأمريكيون 
اإيلينوي للتكنولوجيا، البحث بالأ�صا�ص حول ما اإذا 

كان التحكم يف كمية الدهون التي يتم تناولها 
الوزن  اإنقا�ص  بالفعل يف  يفيد  يوميا، 

الإ�صابة  خمــاطــر  مــن  واحلــمــايــة 
الذين  الأ�صخا�ص  لدى  بال�صكري، 
اأو  املفرطة  ال�صمنة  من  يعانون 
ترجح  ح�صبما  ــــوزن،  ال زيــــادة 

الكثري من الأبحاث احلديثة.

قواعد   5
ذهبية 

للح�ضول 
على ب�ضرة 

خمملية 
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�صانية

جمل�ض بن ركا�ض الرم�ضاين ي�ضت�ضيف اأم�ضية عن كبار املواطنني �الرب بالوالدين

جمل�ض املراأة  ب�ضرطة اأبوظبي يدعو اإىل توحيد جهود ن�ضر  قيم الت�ضامح 

تخريج 10 �ضباط من مبتعثي �ضرطة اأبوظبي يف القانون اجلنائي الد�يل

•• العني - الفجر

�لعامري  ركا�ض  بن  �ل�شيخ حممد  ��شت�شاف جمل�ض  
�أبوظبي يف  لإم��ارة  �لوطني  �ل�شت�شاري  �ملجل�ض  ع�شو 
مدينة �ليحر مبنطقة �لعني  �أم�شية  " قو�فل �ل�شو�ب"  
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل مكتوم 
�ل�شخ�شيات  بح�شور  و�لإن�شانية،  �خلرية  لالأعمال 

و�أعيان مدينة �لعني  وعدد من كبار �ملو�طنني .
رك��ا���ض  باحل�شور، م�شر�ً  بن  �ل�شيخ حممد  ورح��ب   
�إىل �أن �أم�شية  " قو�فل �ل�شو�ب"  هدفها تعزيز قيمنا 
�مل��و�ط��ن��ني  ورد  ك��ب��ار  �ح���ر�م  وع��اد�ت��ن��ا وتقاليدنا يف 
�لوطن  بناء  دور كبر يف  ملا قدموه  من  �جلميل لهم 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�ض  قدمه  ما  م�شتذكر�ً  �لغايل، 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف دعم �لأباء 
�لتي  و�لتجربة  للخربة  م�شدر  باعتبارهم  و�لأج���د�د 

ن�شتمد منها �لقوة و�لعزمية.
ون���وه �ل�شيخ ن��ه��ي��ان حم��م��د ب��ن رك��ا���ض م��دي��ر مكتب 
�ملجل�ض �ل�شت�شاري  �لوطني يف منطقة �لعني  بالدعم 
�لذي تقوم به �حلكومة �لر�شيدة يف �لرعاية �ل�شحية 
�ملو�طنني،  لكبار  �ملنا�شبة  �لطبية  �خل��دم��ات  وتقدمي 

و�أ�شاف  �مل��ت��ع��ددة.  و�لت�شهيالت  �خل��دم��ات  جانب  �إىل 
نهيان بن ركا�ض �أن كبار �ملو�طنني هم �لأجد�د و�لآباء 
و�لقلوب �لكبرة، و�أ�شجارنا �ملعمرة، و�شيمنا �لبا�شقة، 

و�لربكة و�ل�شدق و�لطاعة و�لف�شل.

ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �ل��ع��ب��ي��ديل  ي��و���ش��ف  وق����دم 
"كوتوبيا" �شرحاً مف�شالأ عن مبادرة "قو�فل �ل�شو�ب" 
وهدفها  �ل��ت��و�يل  ع��ل��ى  �لتا�شعة  لل�شنة  تنظم  و�ل��ت��ي 
�ل�شحية  �لرعاية  وتقدمي  �ملو�طنني  بكبار  �لهتمام 

و�ملجتمعية لهم .
�مل�شاعد�ت �خلارجية يف  ق�شم  رئي�ض  و�أك��د �شالح علي 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلرية 
و�لن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى ����ش���رورة �ل���رب ب��ال��و�ل��دي��ن و�لوفاء 
ل��الب��اء وجل��ه��وده��م �ل��ت��ي ق��دم��وه��ا يف خ��دم��ة �أبنائهم 

وجمتمعهم.  
و�شكر حممد �شيف بن نعيف موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم لالأعمال �خلرية و�لإن�شانية، على مبادرة " 
�أن كبار �ملو�طنني هم فخرنا  قو�فل �ل�شو�ب"  موؤكد�ً 
وقدوتنا وكانو� حجر �لأ�شا�ض يف بناء �لدولة وعمادها 

�لقوي و�ملتني.
�لإم���ار�ت  دول���ة  �أن  �لكعبي  ع��ب��د�هلل  �مل�شت�شار  و�ع��ت��رب 
ت���ويل �ه��ت��م��ام��اً خ��ا���ش��اً ب��ك��ب��ار �مل��و�ط��ن��ني وت��ع��م��ل على 
و�شدد  �ملجتمعية.   �ملنظومة  �ن�شجامهم �شمن  �شمان 
علي �شامل �لعامري على �شرورة �ل�شتفادة من خرب�ت 
كبار �ملو�طنني  ل �شيما من �شهد منهم مرحلة �لحتاد 

وعا�شر �ملر�حل �ملختلفة لتطور �لدولة.
 " م��ب��ادرة   على  �لتميمي  على  �لفنان  �أثنى  جهته  من 
قافلة �ل�شو�ب " و�لعو�طف �لنبيلة جتاه كبار �ملو�طنني 

و�لوفاء لهم  و�لرب بالو�لدين .

•• اأبوظبي - الفجر

�أو�شى جمل�ض ل�شرطة �أبو ظبي حول "�ملر�أة و�لت�شامح 
ن�����ش��ر ق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح م���ن خالل  ج��ه��ود  ب��ت��وح��ي��د   ،"
للموؤ�ش�شات  �ملحلي  �مل�شتوى  على  وفعاليات  م��ب��ادر�ت 
لوز�رة  �لوطنية  باخلطة  �ل��وع��ي  وت��ع��زي��ز  �حلكومية 

�لدولة للت�شامح.
�لن�شائية  �ل�����ش��رط��ة  �����ش����وؤون  م��ك��ت��ب  �مل��ج��ل�����ض  ون���ظ���م 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  و�إد�رة  �لب�شرية،  �مل����و�رد  بقطاع 
"�شالم.ت�شامح. ���ش��ع��ار  وحت���ت  �مل��ج��ت��م��ع  �أم����ن  ب��ق��ط��اع 

يف  �لطنيجي  �أح��م��د  غ��اي��ة  و����ش��ت�����ش��اف��ت��ه  �إيجابية"،  
جمل�شهاباأبوظبي.

بخطب  خا�شة  م��ب��ادر�ت  ط��رح  على  �جلل�شة  رك���زت  و 
ت�����ش��ح��ي��ح م�������ش���ار �لفرد  ب����ر�م����ج  ت��ت�����ش��م��ن  �جل���م���ع���ة 
�شنوية  �حتفالية  و�إقامة  �ل�شحيح،  للطريق  وهد�يته 
جميع  يف  �لت�شامح  قيمة  ت��ع��زي��ز  ج��ه��ود  ل���ش��ت��ع��ر����ض 
يف  �لت�شامح  حمور  �ملجل�ض  وناق�ض  �لدولة.  موؤ�ش�شات 
�ملجتمع، وتاأثره على حياتنا، و�أهمية تعزيز ن�شر هذه 

�لقيم يف �ملجتمع على نحو يعك�ض �جلو�نب  �لإيجابية 
�لر�ئد  �جلل�شة  و�أد�رت  �لآخ���ر.  و�ح���ر�م  �لتعاي�ض  يف 

جو�هر �لهاملي، من �شرطة �أبو ظبي، م�شرة �إىل دور 
�ملجال�ض �لرم�شانية و�أهميتها يف رفع م�شتوى �لوعي 

�لأمني و�لجتماعي لأفر�د �ملجتمع.
ورحبت غاية �أحمد �لطنيجي ب�شيوف �ملجل�ض م�شيدة 
�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  يف  ظبي  �أب��و  �شرطة  بجهود 
يف  ودوره���ا  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  وتنفيذ  للمتعاملني، 
ويف  �جل��م��ه��ور،  و�أف����ر�د  �ل�شرطة  ب��ني  �ل�شر�كة  تعزيز 

�ملحافظة على �لأمن و�ل�شتقر�ر.
ودع��ت �إىل دع��م �لأف��ك��ار و�مل��ق��رح��ات �لتي م��ن �شاأنها 
�إ�شر�ك �ملو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر لالإ�شهام يف حماية 
�ملكت�شبات �لوطنية وحتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر يف ربوع 
�لوطن. وقالت �ملالزم عفاف �جلنيبي، من �شرطة �أبو 
ظبي، �أن �لت�شامح يعد من �ل�شفات �لنبيلة �لتي تعزز 
�أف��ر�د �ملجتمع وت�شاعد على ن�شر �ملحبة  �لر�بط بني 
�لفرد و�ملجتمع  �أث��ره على حياة  �إذ ينعك�ض  �لنا�ض  بني 
وي��ربز من خالله �لعديد من �ل��دللت �لتي تالم�ض 

قلوب �لب�شر فينغر�ض فيها �لحر�م و�ملودة.
و�أ�شافت �أن ذلك �ملفهوم يظهر يف �لكثر من �ملجالت 
على  وق��درت��ه��م  ا  بع�شً لبع�شهم  �ل��ن��ا���ض  ق��ب��ول  منها: 

�لتعاي�ض .

•• العني - الفجر

�ملبتعثني  �أب��وظ��ب��ي م��ن  ب�����ش��رط��ة  10 ���ش��ب��اط  ت��خ��رج 
و�ملتميزين �أكادميياً بعد �إمتام در��شتهم بنجاح وح�شلو� 
�جلنائي  �لقانون  تخ�ش�ض  يف  �ملاج�شتر  درج��ة  على 
�لدويل من �أعرق �جلامعات �لأمريكية �ملتخ�ش�شة يف 

جمال �لقانون.
�مللحق  م�شاعد  �ل�شريف،  �لعزيز  عبد  �ل��ر�ئ��د  وث��م��ن 
�أبوظبي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ل�����ش��وؤون  �ل�شرطي 
�ل�شرطية  �لقيادة  بو��شنطن،دعم  �ل��دول��ة  �شفارة   يف 
للمنت�شبني  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ف���ر����ض  ب��ت��وف��ر  و�ه��ت��م��ام��ه��ا 
�لعاملية،  �جل��ام��ع��ات  �أع�����رق  يف  ل��ل��در����ش��ة  و�ب��ت��ع��اث��ه��م 
ليعودو� مت�شلحني باأعلى �لدرجات �لعلمية، للم�شاركة 

يف م�شرة �لتطوير و�لتحديث.
�لأك��ادمي��ي مع جامعة كي�ض و�شرن  بالتعاون  و�أ���ش��اد  
 case western reserve" ري������زي������رف 
�لأمريكية،  �أوه����اي����و  ب���ولي���ة   "  university
" �شباط من   10 " م��ن  دف��ع��ة  وج��ه��وده��ا يف تخريج 
�شرطة �أبوظبي يف تخ�ش�ض �لقانون �جلنائي �لدويل، 

و�كت�شابهم  �خلرب�ت و�ملعرفة  .
و�أع�����رب �ل�����ش��ب��اط �خل��ري��ج��ني ع��ن ���ش��ك��ره��م  للقيادة 

�إتاحة �لفر�ض لهم  �ل�شرطية على �لتحفيز و�لدعم و 
�هتمامهم  م��وؤك��دي��ن  �لأك��ادمي��ي��ة،  در��شاتهم  ملو��شلة 

مبو��شلة �لتميز و�لإبد�ع وتطبيق خرب�تهم وجتاربهم 
�لعلمية و�ملعرفية يف جمال �لعمل، كما  قدمو� �ل�شكر 

و�لهتمام يف  و�ملتابعة  �لتعاون  على  �لبعثات  �إد�رة  �إىل 
�شر �لدر��شة مع �جلامعة.

برعاية حمدة بنت حممد بن خليفة اآل نهيان
جمل�ض �ضما حممد للفكر �املعرفة ي�ضت�ضيف 

حما�ضرة بعنوان  ب�ضارة ال�ضائمني 
•• العني - الفجر

نظم جمل�ض �شما حممد للفكر و�ملعرفة حما�شرة برعاية وح�شور �ل�شيخة 
حمدة بنت حممد بن خليفة �آل نهيان و �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد 
بن خالد �آل نهيان و�ل�شيخة موزة بنت حممد بن خالد �آل نهيان و�أع�شاء 

جمل�ض �شما حممد للفكر و�ملعرفة ونخبة من �شيد�ت �ملجتمع  
�ملحا�شرة  قدمتها �لو�عظة �أ. موزة �ل�شام�شي �شمن من�شط �لفكر �لإ�شالمي 
حتت عنو�ن " ب�شارة �ل�شائمني "  يف �أجو�ء روحانية  ب�شهر رم�شان �ملبارك 
.  وتناولت �ملحا�شرة  �لتعريف بف�شل �ل�شيام و�آد�به، و�أف�شل �لأعمال �لتي 
يوؤديها �ل�شائم خالل �ل�شهر �ملبارك، �إىل جانب �أهم �لعباد�ت �لتي تقرب 
�ل�شائم �إىل �هلل - عز وجل – م�شرة �إىل �أهمية  �لدعاء �مل�شتجاب يف �شهر 
ب�شر �هلل �ملوؤمنني فيه بب�شار�ت ميزته بعالمات �أهمها �أن عبادة �ل�شوم هي 
هلل وحده وهو يجزي بها و�أن فيه ليلة تعادل �ألف �شهر وفيها تتنزل �ملالئكة 
وجربيل عليه �ل�شالم  �أل وهي ليلة �لقدر �لتي يغر فيها �هلل �أقد�ر عباده 
�أن���زل فيه �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي ومن  ف��ال ي��رد لل�شائم فيها دع��اء ، و�أن���ه �شهر 
�أف�شل �شهور �ل�شنة عند �هلل تعاىل و�أن �أبو�ب �ل�شماء مفتوحة لعباده و�أن 
�ل�شياطني م�شفدة فيه ، ومن �أعظم �لب�شار�ت �لتي ذكرتها هي ب�شارة �هلل 
لل�شائمني بدخولهم باب �لريان �أحد �أبو�ب �جلنة �لثمانية وب�شارة �ملغفرة 
مع �إطاللة يوم عيد �لفطر ، حيث من رم�شان �إىل رم�شان كفارة ملا بينهما 
، وقد �ختتمت �ملحا�شرة بدعوة �جلميع على عقد �لنية و�لعزم فيما تبقى 
من �أيام �ل�شهر �لف�شيل و��شتقبال �لع�شر �لأو�خر منه طمعا يف �إدر�ك ليلة 
�لقدر �لتي تعادل عبادة ثالث وثمانني عاما ، كما �ختتمت حديثها بدعاء 

يحفظ �هلل به �لبالد و�لعباد و�أن يعم �لأمن و�ل�شالم .  

د.ن�ضال الطنيجي : زايد 
زعيمًا للإن�ضانية

يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين، قالت �لدكتورة ن�شال �لطنيجي �ملدير �لعام 
�لتا�شع ع�شر  2012 و نحن يف  : منذ عام  �لإ�شالمية  للثقافة  ز�ي��د  ل��د�ر 

ذكرى  ن�شتذكر  ���ش��ن��وي��اً  رم�����ش��ان  م��ن 
رح���ي���ل �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
– طيب �هلل ثر�ه-  �آل نهيان  �شلطان 
�لفعاليات  و  �مل��ب��ادر�ت  من  هائل  بكم 
�لتي تتناف�ض عليها جهات و هيئات و 
�فر�د �لدولة �شعياً لر�شيخ قيم ز�يد 
�لإن�����ش��ان��ي��ة، ز�ي���د �مل��ع��ل��م، ز�ي���د �لب، 
و  �لم���ار�ت  ل�شعب  ورثها  �لتي  �لقيم 
متيزت بالعطاء و �لتكافل و �لتالحم 
مما مّكن �لإمار�ت من �أن حتتل �ملركز 
�لأول كاأكرب جهة مانحة للم�شاعد�ت 
�لإن�شانية يف �لعامل. ونحن يف د�ر ز�يد 

للثقافة �لإ�شالمية نعمل جاهدين لنقل هذه �لقيم و تعزيزها و تر�شيخها 
�شمن منهاج تدري�ض �لثقافة �لإ�شالمية جت�شيد� لروؤيتنا يف �أن نكون موؤ�ش�شة 
ر�ئدة يف �لتعريف بجوهر �لثقافة �لإ�شالمية، وذلك من خالل تنظيم عدد� 
من �ملبادر�ت و �لأن�شطة �لتي تعزز ثقافة �لعطاء و �لبذل  و�ملحبة و�لت�شامح 
خالل �ل�شهر �لف�شيل و تعزز ن�شر ثقافة �لعمل �لجتماعي و�لتطوعي بني 
موظفينا و طلبتنا من �ملهتدين �جلدد و �ملهتمني بالثقافة �لإ�شالمية، مما 
�لت�شامح  �إىل  تدعو  �لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  وفق  للعمل  فر�شة  ي�شّكل 
�لإن�شاين.  و  �خل���ري  �لعمل  مفهوم  تعميق  و  �لآخ��ري��ن  م��ع  �لتعاي�ض  و 
و�أ�شافت: "يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين" �لذي نحتفل بذكر�ه �شنويا يف �شهر 
�أف��ر�د �ملجتمع ويوؤكد  �لتكافل بني جميع  �أن يعزز  ��شتطاع  �ملبارك  رم�شان 
على ما يتميز به �شعب �لإمار�ت من كرم وعطاء ل حمدود، جت�شيد�ً لقيم 

ومبادئ �ل�شيخ ز�يد �لذي نعده زعيما لالإن�شانية.

هيئة اأبوظبي للزراعة �ال�ضلمة 
الغذائية تنظم فعالية املري الرم�ضاين

•• العني  - الفجر

عون  برنامج  ممثلة  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  نظمت 
للخدمة �ملجتمعية وبالتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي وجمعية 
عدد  ��شتهدفت  �لعني،  مبدينة  �لرم�شاين،  �ملر  فعالية  �لتعاونية،  �لعني 
�لأ�شر  وبع�ض  �لهمم  و�أ�شحاب  �لعمال  فئة  من  و�ملحتاجني  �ملعوزين  من 
�ملتعففة. ومت تنفيذ هذه �لفعالية مببادر�ت �شخ�شية من موظفي �لهيئة 
مت  حيث  �لف�شيل،  �ل�شهر  فرحة  �لفئة  ه��ذه  م�شاركة  على  حر�شو�  �لذين 
�شد  يف  للم�شاهمة  �ملتعففة  لالأ�شر  م�شريات  كوبون   40 من  �أك��رث  توزيع 
قدمتها  متكاملة  غذ�ئية  �شالل  تقدمي  جانب  �إىل  �ليومية،  �حتياجاتهم 
جمعية �لعني، بالتعاون مع �لهيئة و�لهالل �لأحمر. وقدمت �لهيئة �شكرها 
�جلزيل للجهات �مل�شاركة يف هذه �لفعالية �ملجتمعية �لهامة موؤكدة حر�شها 
موؤ�ش�شات  تكاتف  و���ش��رورة  �ملجتمع،  يف  و�لعطاء  �خل��ر  قيم  تر�شيخ  على 
�لطيبة  و�لإن�شانية  �لجتماعية  �مل��ب��ادر�ت  تبني  �أج��ل  من  �ملحلي  �ملجتمع 
�لتي حتر�ض على  ب��ارزة للمجتمعات  و�لتي ت�شاهم يف ر�شم �شمة ح�شارية 
للمحتاجني  �لإن�شاين  �لعطاء  �أفر�دها وعلى دعم  �لتكافل �لجتماعي بني 
"عون" على  �ملجتمعية  �خلدمة  برنامج  خالل  من  �لهيئة  وحتر�ض  �إليه. 
يف  �ل�شعادة  وحتقيق  �لإيجابي،  �لتو��شل  ت�شتهدف  خالقة  م��ب��ادر�ت  ط��رح 
�ملجتمع، وتعزيز �مل�شاركة �ملجتمعية من خالل �لأن�شطة و�لفعاليات �ملتنوعة 
�لتي تطلقها �لهيئة ب�شكل م�شتمر، كما ت�شعى �لهيئة من خالل �لربنامج 

لتفعيل دورها يف خدمة �ملجتمع وتقدمي �لعون و�مل�شاعدة لكافة فئاته .
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جفاف  مـــن  تــعــانــني  كــنــت  اإذا 
ال�صتاء،  ف�صل  نهاية  يف  الب�صرة 
خا�صة  حيل  اإىل  بحاجة  فاأنت 
لب�صرتِك  اإ�صافيًا  ترطيبًا  توؤّمن 
ا�صتعادة  على  ي�صاعدها  ممــا 
ا�صتقبال  يف  املخملّي  ملم�صها 
الربيع، بح�صب ما جاء يف موقع 

العربية.

وبي�صاء  ناعمة  اليد  على  احلفاظ   
فدائما  البيوت  ــات  رب اأغلب  حلم 

الأعمال املنزلية واملنظفات تاأخذ 
بالإ�صافة  هــذا  اليد،  جمال  من 
يت�صبب  لل�صم�ص  التعر�ص  اإىل 
موقع  ويقدم  اجللد،  ا�صمرار  فى 

مــواد  مــن  و�ــصــفــات   )3Braitr(
طبيعية قادرة على تبي�ص وتنعيم 

اجللد فى زمن قيا�صى.

حالت �حلمل خارج �لرحم،
�لبوي�شة  ف��ي��ه  ت�����زرع  �ل�����ذي  �حل���م���ل  وه����و   
�لن�شيج  �آخر غر  نف�شها يف مكان  �ملخ�شبة 

�ل�شليم د�خل �لرحم،
 كل هذه �حلالت حتدث تقريًبا يف قناة 

فالوب،
خ�شعن  �للو�تي  �لن�شاء  يف  لكن   
من  قي�شرية،  ولدة  لعملية 
�حلمل  ي����زرع  �أن  �مل��م��ك��ن 
ويتطور  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
�لندبي  �ل���ن�������ش���ي���ج  يف 
�لنوع  وه��ذ�  للرحم، 
�ل��ن��ادر م��ن �حلمل 
ي�������ش���م���ى �حل���م���ل 
ب����ال����ق����ي���������ش����ري����ة، 
�أن  ومي����ك�����������������������������ن 
خطًر�  ي��������ك�����������������ون 

للغاية.
�لتقدير�ت  وت�شر 
مبعدل  حدوثه  �إىل 
 2000 ك�����ل  يف  و�ح��������د 

حالة حمل، 
ل��ك��ن��ه ي���ت���ز�ي���د ب����اط����ر�د م���ع م���رور 
�ل�����وق�����ت ب����ت����ز�ي����د ع������دد �ل���������ولد�ت 

�لقي�شرية نف�شها،
بدقة بحدوث  �لتنبوؤ  وفيما ل ميكن   
�لن�شاء  ن�شف  �أك��رث من  �أن  يبدو  ذل��ك، 
كن  �لقي�شرية  للولدة  خ�شعن  �للو�تي 
�ل��ط��و�رئ مرة  �أق�����ش��ام  ل��دخ��ول  معر�شات 

علي �لأقل خالل حياتهن،

�لن�شاء  فاإن  و��شحة  ولأ�شباب غر  وكذلك   
�للو�تي يخ�شعن لعمليات �لتلقيح �ل�شناعي 

معر�شات خلطر �أكرب.
�كت�شاف معظم حالت  وح�شب �خلرب�ء يتم 
�لأ�شبوعني  بني  �لقي�شرية  بالولدة  �حلمل 

�خلام�ض و�خلام�ض ع�شر من �حلمل، 
وقد تكون �لعالمة �لأوىل هي �لنزف �ملهبلي، 
�أن يف�شر ب�شكل خاطئ كحالة  و�ل��ذي ميكن 
ا من  �أي�شً �لن�شاء  تعاين  ون��ادًر� ما  �إجها�ض، 

�آلم يف �لبطن، 
يتفاقم  �أن  ميكن  و�ل��ن��زي��ف  �لأمل  م��ن  وك��ل 
مع مرور �لوقت، وهنا يوؤكد �خلرب�ء �أهمية 

�لت�شخي�ض �ملبكر؛
يهدد  �أن  مي��ك��ن  ب��ال��ق��ي�����ش��ري��ة  �حل��م��ل  لأن   
- ل  ي���وؤدي  وق��د  �أ�شابيع،  �حل��ي��اة يف غ�شون 
قدر �هلل - �إىل خماطر ت�شمل متزق �لرحم 

و�لنزيف �حلاد �أو �ملفرط �خلطر.
�مل����وج����ات فوق  �أن  �لأخ����ب����ار �جل���ي���دة  ول���ع���ل 
�لت�شخي�ض  ج��ع��ل��ت  �مل��ه��ب��ل  ع���رب  �ل�����ش��وت��ي��ة 

�أ�شهل و�أكرث دقة؛ 
ح��ي��ث مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه �لك�شف ع��ن مكان 

�لنطفة وتطور �حلمل،
 ومبجرد �إجر�ء �لت�شخي�ض �شيتمكن �لعديد 
ب���ني مو��شلة  م���ن �لخ���ت���ي���ار  �مل��ر���ش��ى  م���ن 
�أن  ميكن  �لتي  �مل�شاعفات  فهم  م��ع  �حلمل 

تن�شاأ يف �أي وقت،
و�إمكانية  �ملبكرة،  �ل��ولدة  �إىل  ي��وؤدي   ما قد 
ما  وه��و  �ملطاف،  نهاية  يف  �لرحم  ��شتئ�شال 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى م���دى ت��اأث��ر �ل��رح��م �أو �خليار 

�لثاين، وهو �إنهاء �حلمل.

 احلمل بالقي�ضرية 
خطري.. لكن ال 

داعي للقلق

اعتمدي منّظفًا خا�صًا بالب�صرة اجلافة
حتتاج �لب�شرة �جلافة �إىل �لتنظيف مب�شتح�شر�ت 

تنا�شب طبيعتها،
 وذلك لت�شهيل نفاذ �مل�شتح�شر�ت �ملرّطبة �لتي يتّم 

تطبيقها عليها بعد ذلك.
�ملنّظفات  بتجّنب  بالب�شرة  �لعناية  خ��رب�ء  وين�شح 
ت��زي��د م��ن جفاف  م���و�د قا�شية  �ل��ت��ي حت��ت��وي على 

�لب�شرة، و�لتي تتنا�شب عادًة مع �لب�شرة �لدهنّية.
�ختاري منّظفاً يتمّيز برغوته �لكرميّية �لتي تنّظف 
�لب�شرة بنعومة دون �أن تزيل �لغ�شاء �لدهني-�ملائي 
�لذي يغّطيها ويوؤّمن لها �حلماية من �لعتد�ء�ت 

�خلارجّية.

احر�صي على ال�صتحمام مبياه فاترة
�إن �ل�شتحمام باملياه �ل�شاخنة قد يكون ممتعاً، لكنه 
�لزيوت  يزيل  لأن��ه  �جل�شم  ب�شرة  جفاف  من  يزيد 
ولذلك  �لب�شرة،  �شطح  على  تكون  �لتي  �لطبيعّية 
ُي��ن�����ش��ح ب��ال���ش��ت��ح��م��ام مب��ي��اه ف���ات���رة حت��م��ي ب�شرة 

�جل�شم من �جلفاف ثّم تطبيق مرّطب �شائل 
وُيك�شبه  ت��و�زن��ه  �إل��ي��ه  ُيعيد  �جل��ل��د  على 

ملم�شاً خمملياً.

ـــاري بــعــنــايــة املــرّطــب  ـــت اخ
اخلا�ص بالب�صرة

م�شاًل  وم�شاًء  �شباحاً  �إ�شتعملي 
مرطباً قبل كرمي �لنهار �أو كرمي 

�لليل،
 ف��م��ن ���ش��اأن ذل���ك �أن ي�����ش��اع��د على 

ومعاجلة  بالعمق  �لب�شرة  ترطيب 
م�شكلة جفافها ب�شكل نهائي.

ط��ّب��ق��ي �مل�����ش��ل م��ب��ا���ش��رًة ب��ع��د غ�شل 
�لتي  فالرطوبة  وجتفيفه،  �لوجه 

تكون على �شطح �جللد ت�شاعد 
يف نفاذ �مل�شتح�شر 

ب�شهولة �إىل عمق �لب�شرة، ثّم �نتظري ب�شع دقائق 
قبل تطبيق �لكرمي �ملرّطب �ملزّود بعامل حماية من 

�ل�شم�ض �شباحاً و�لكرمي �ملغّذي م�شاًء.

احر�صي على تاأمني عناية اإ�صافّية للب�صرة
�إن �لعناية �لإ�شافية تكون يف هذه �حلالة بتطبيق 
�أ�شبوعياً،  مرتني  �ل��وج��ه  ب�شرة  على  م��رّط��ب  قناع 
فمن �شاأن ذلك �أن ي�شاهم يف �حلفاظ على ترطيب 
�جلل  ب�شيغة  �أو  كرميّية  باأقنعة  �لب�شرة.��شتعيني 
�لبارزة  �لتعب  ع��الم��ات  �إخ��ف��اء  على  ق���ادرة  كونها 
حيويتها  ��شتعادة  على  ت�شاعدها  كما  �لب�شرة  على 

و�حلفاظ على متانتها.

اهتمي اأكرث بنظامِك الغذائي
يعتمد ترطيب �لب�شرة من �لد�خل على تبني نظام 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  غ��ذ�ئ��ي غ��ن��ّي باخل�شار و�ل��ف��اك��ه��ة، 

تناول 8 �أكو�ب من �ملاء يومياً.
�لنباتية  �ل�����ده�����ون  وت�������ش���اه���م 
�لأفوكادو،  يف  �مل��وج��ودة 
و�جل����������������وز، وزي�������ت 
�ل�������زي�������ت�������ون يف 
على  �حل��ف��اظ 
ليونة �لب�شرة 
يتّم  �أن  ع��ل��ى 
قدر  �لبتعاد 
�مل���������ش����ت����ط����اع 
�ملنّبهات  ع���ن 
وحت�����������دي�����������د�ً 
�ل����������ق����������ه����������وة 
تزيد  ك���ون���ه���ا 
م�شكلة  م���ن 
ج������������ف������������اف 

�لب�شرة.

خمملية  ب�ضرة  على  للح�ضول  ذهبية  قواعد   5

طبيعية  ��ضفات   3
��ضريعة الأيدى ناعمة �بي�ضاء

وال�صكر الليمون   1-
غم�ض ن�ض ليمونة بقليل من �ل�شكر وفرك �ليدين بها قادرة على تنعيم 
�جللد و�مل�شاعدة فى تبيي�شه و�أي�شا يعمل على �إز�لة �جللد �مليت ب�شهولة.

احللو اللوز  وزيت  الليمون   2-
خلط ملعقة من �لع�شل وزيت �للوز �حللو وقليل من ع�شر �لليمون 

�إك�شاب �جللد  ق��ادر على  ليلة  كل  �ليد  وو�شعها على كف  �لطازج، 
جتفف  �ليدين  �شطف  وبعد  �ل�شتاء،  فى  خا�شة  وليونة  ط��ر�وة 

جيد� ويرتدى قفاز�ت قطن.

الورد وماء  الع�صل   3-
�لع�شل �لأبي�ض من �ملو�د �لتى تدخل فى حت�شر كثر من 
وجلمال  �ل�شحر،  مفعول  لها  ليكون  �لطبيعية  �لو�شفات 
ون�شارة جلد �ليد ميكننا مزج 3 مالعق ع�شل مع ماء �لورد 

و�أثناء  �ل��الزم،  �لدفئ  على  ليح�شل  �لنار  على  قليال  وي��رك 
�لتقليب نقوم باإ�شافة ملعقة من �جلل�شرين، ندهن �ليدين جيد� 

باخللطة ونرتدى قفاز�ت من �لبال�شتيك وترك ملدة ن�شف �شاعة 
بعدها �شنح�شل على نعومة فائقة.

 الزيوت الطبيعية 
للعناية بالب�ضرة

حتتاج �لب�شرة يومًيا �إىل عنا�شر من �حلماية و�لتغذية حتى تظل ناب�شة 
باجلمال و�حليوية ود�ئًما تكون �لطبيعة هى �شاحبة �لعطاء �لد�ئم.

تقول خبرة �لتجميل �شما �شفوت: �لزيوت �لطبيعية من �أقوى �لعنا�شر 
�لتى حتقق �حلماية للب�شرة وتنظف �خلاليا وتغذيها وتعزز من جتديدها 
خا�شة بعد �لثالثني، ولكن �لأهم يف معادلة ��شتخد�م �لزيوت �نتقاء �لنوع 
�ملنا�شب لكل ب�شرة حتى نح�شل على �أق�شى فائدة، ومن هذه �لزيوت �لأنو�ع 

�لتالية:
�لب�شرة  �أن��و�ع  جميع  تالئم  �لتي  �لأن��و�ع  �أق��وى  من  �جلوجوبا  زيت   1-
وحت��م��ي��ه��ا م���ن ظ��ه��ور �ل��ت��ج��اع��ي��د وي��رك��ه��ا رط���ب���ة، وي�����ش��اع��د يف تطهر 

�خلاليا من �جلر�ثيم .
قو�م  ذو  فهو  �ملختلطة  �لب�شرة  تالئم  �لتي  �لأن��و�ع  من  �ل��ورد  زيت   2-
ويحارب  م��رن  جلد  على  و�حل�����ش��ول  للتغذية  �لأف�����ش��ل  يجعله  متو�شط 

�جلفاف.
تنقية  على  وي�شاعد  لالأك�شدة  مقاومة  خ�شائ�ض  ذو  �لليمون  زيت   3-

�لب�شرة من �لبثور و�آثارها �ملزعجة
ولدغات  �ل�شارة  �ل�شم�ض  �أ�شعة  من  يحميها  �ل�شيف  يف  �خلروع  زيت   4-

�حل�شر�ت يف �مل�شايف، وي�شاعد على �إز�لة �لنم�ض
توحيد  على  �لب�شرة  ي�شاعد   )E( فيتامني  على  يحتوي  �جلزر  زيت   5-

�للون ومينح �جللد بريق وملعان ملحوظ.
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منوذج اإعلن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل : 

نا�ض �ند ��شو�شيوت�ض
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم  309480 بتاريخ :2019/4/11   
 بيانات �لأولوية :  

با�شم : جونيد جام�شيد )بي يف تي( ليمتد  
وعنو�نه : 616-615، �ي �شي �شي 2، بي �ي �شي  �ت�ض ��ض  - كر�ت�شي - باك�شتان

�صورة العلمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : )29(
وجمففة  حمفوظة  وخ�شر�و�ت  فو�كه   ، �للحم  خال�شات   ، و�ل�شيد  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ�شماك  �للحوم 
ومطهوة ، هالم ) جيلي ( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر ، �لبي�ض و�حلليب ، �جلنب ، �لزبدة ، �لزبادي ، 

ومنتجات �حلليب �لخرى،  �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل.
  J �حل��رف  يظهر  بحيث  مميز  ب�شكل  لتينية  باحرف  مكتوبة   Junaid Jamshed  : �لعالمة  و�شف 
باللون �لزرق  ب�شكل كبر وعلى ميني �حلرف ر�شم نقطة زرقاء كبرة وعلى ميني �حلرف J. كتبت �لعبارة 

لتينية باحرف   Junaid Jamshed
 �ل�شر�طات :  

فعلي من لدية �إعر��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 23 مايو  2019 �لعدد 12639 

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�ض �ند ��شو�شيوت�ض
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 309481 بتاريخ :2019/4/11   
 بيانات �لأولوية : 

با�شم : جونيد جام�شيد )بي يف تي( ليمتد  
وعنو�نه : 615-616، �ي �شي �شي ،2بي �ي �شي �ت�ض ��ض - كر�ت�شي - باك�شتان

�صورة العلمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: )30( 
�لتابيوكا و�ل�شاغو ؛ �لدقيق  ؛  �ملعكرونة و�لنودلز  �لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية ؛ �لرز ؛ 
؛  �ل�شوكولتة  ؛  �ملثلجة  �حللويات  ؛  و�حللويات  و�لفطائر  �خلبز  ؛  �حلبوب  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت 
�شربات وغرها من �ملثلجات �ل�شاحلة لالأكل ؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود و�ل�شكر  ؛ �خلمرة وم�شحوق 

�خلبيز ؛ �مللح ؛ �خلردل ؛ �خلل و�ل�شل�شات ) �لتو�بل ( ؛ �لبهار�ت ؛ �لثلج ) مياه مثلجة ( .
  J �حل��رف  يظهر  بحيث  مميز  ب�شكل  لتينية  باحرف  مكتوبة   Junaid Jamshed  : �لعالمة  و�شف 
باللون �لزرق  ب�شكل كبر وعلى ميني �حلرف ر�شم نقطة زرقاء كبرة وعلى ميني �حلرف J. كتبت �لعبارة 

لتينية باحرف   Junaid Jamshed
�ل�شر�طات :

فعلي من لدية �إعر��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 23 مايو  2019 �لعدد 12639 

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�ض �ند ��شو�شيوت�ض
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 310202   بتاريخ :2019/4/24   
 بيانات �لأولوية :  

با�شم :  :  دو �شوجنلني
وعنو�نه : مكتب رقم 2802 ، رقم 31 تني �ريا ، جيايل هو�فو مانور ، حي هوي�شان  ، وك�شي �شيتي ، جياجن�شو 

، �ل�شني .
�صورة العلمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
�ملتنقلة  �ملطاعم  ؛  �ملطاعم  ؛ خدمات   ) �لكانتينات   ( �ملتنقلة  �و  �ملوؤقتة  �ملطاعم  ؛ خدمات  �لفنادق  خدمات 
لتقدمي �لطعام ؛ مكاتب تاأمني �لإقامة ) �لفنادق و�لنزل ( ؛ خدمات �حلانات ) �لبار�ت ( ؛ خدمات �ملقاهي ؛ 

مقاهي تقدمي �ل�شاي ؛ توفر ت�شهيالت �أر��شي �ملخيمات ؛ خدمات بيوت �لعتكاف .
يف  مميز  بخط  �شينية  باحرف  ومرجمة  لتينية  باحرف  مكتوبة   DAYU �لكلمة   : �لعالمة  و�شف 
�شطرين باللون �ل�شود وعلى ميني �لعالمة مكتوبة يف �لعلى �لكلمة HUOGUO مرجمة باحرف 
�لعبارة   مكتوب  حتتها  �فقي  ب�شكل  مكرر  �ل�شكل  د�ئ���ري  ر�شم  يف  ����ش��ود  لونه  مميز  بخط  مكتوبة  �شينية 
�ل�شكل غامق  HOT POT مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز لونه �بي�ض د�خل ر�شم هند�شي مربع 

�للون يتو�شطه خط فا�شل لونه �بي�ض
�ل�شر�طات :

فعلي من لدية �إعر��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 23 مايو  2019 �لعدد 12639 

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�ض �ند ��شو�شيوت�ض
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 310214      بتاريخ :2019/4/24    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم : كار�شون جروب �نرنا�شيونال ، �نك .
وعنو�نه : 3835 �ر �ي�شت �شاوز�ند �وك�ض بوليفارد،

جناح 201 ، وي�شتالك فيالج ، كاليفورنيا91362،
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

�صورة العلمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �لرقام 212
 �ل�شر�طات :  

فعلي من لدية �إعر��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 23 مايو  2019 �لعدد 12639 

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�ض �ند ��شو�شيوت�ض
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 310211    بتاريخ :2019/4/24   
 بيانات �لأولوية : 

با�شم : ذ� �يه 2 ميلك كومباين ليمتد
وعنو�نه : �لطابق 10 ، 51 �شارع �شورتالند ، �وكالند 1010 ، نيوزيالند .

�صورة العلمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة )29( 
�حلليب ؛ منتجات �حلليب ؛ م�شروبات م�شنوع �غلبها من �حلليب ؛ م�شروب �لكفر ) م�شروبات �حلليب ( ؛ 
م�شروب �لكومي�ض ) م�شروبات �حلليب ( ؛ حليب �لربوتني ؛ م�شروبات خمفوق �حلليب ؛ �لزبدة ؛ �جلنب ؛ 

�لكرمية ) منتجات حليب ( ؛ �لكرمية �ملخفوقة ؛ م�شل �للنب ؛ �لزبادي ؛ �لزبادي .
و�شف �لعالمة : �لكلمةa 2  عبارة عن �حلرف �لالتيني a و�لرقم 2 مكتوبة بخط مميز لونه �بي�ض على 
  THE a2 MILK COMPANY خلفية غامقة يف ر�شم �شبه د�ئري �ل�شكل وحول �لر�شم مكتوب يف �لعلى

FEEL THE DIFFERENCE وهو ��شم �ل�شركة وحول �لر�شم يف �ل�شفل مكتوب
�ل�شر�طات : 

فعلي من لدية �إعر��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 23 مايو  2019 �لعدد 12639 

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�ض �ند ��شو�شيوت�ض
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم  310209    بتاريخ :2019/4/24   
 بيانات �لأولوية : 

با�شم : ذ� �يه 2 ميلك كومباين ليمتد
وعنو�نه : �لطابق 10 ، 51 �شارع �شورتالند ، �وكالند 1010 ، نيوزيالند .

�صورة العلمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : )5(
�غذية للر�شع و�لطفال ؛ دقيق لبني ) للر�شع و�لطفال ( ؛ م�شروبات حمية معدة لغايات طبية ؛ �غذية 

حمية معدة لغايات طبية ؛ مكمالت غذ�ئية لغايات طبية ؛ مكمالت للحمية �لغذ�ئية بروتينية .
و�شف �لعالمة : �لكلمةa 2  عبارة عن �حلرف �لالتيني a و�لرقم 2 مكتوبة بخط مميز لونه �بي�ض على 
  THE a2 MILK COMPANY خلفية غامقة يف ر�شم �شبه د�ئري �ل�شكل وحول �لر�شم مكتوب يف �لعلى

FEEL THE DIFFERENCE وهو ��شم �ل�شركة وحول �لر�شم يف �ل�شفل مكتوب
 �ل�شر�طات :  

فعلي من لدية �إعر��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 23 مايو  2019 �لعدد 12639 

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�ض �ند ��شو�شيوت�ض
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 310691   بتاريخ :2019/5/5    
 بيانات �لأولوية :  

با�شم : �شركة �كد للتجارة �لعامة ) �ض.ذ.م.م (
وعنو�نه : مكتب رقم 1701-1702-1703 ملك �ل�شيخ بطي بن مكتوم �ل مكتوم – �لرقة – ديرة – دبي – 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�صورة العلمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت.

و�شف �لعالمة : كلمة WELLSON مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز 
 �ل�شر�طات :  

فعلي من لدية �إعر��ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 23 مايو  2019 �لعدد 12639 

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 119065
باإ�شم : كالولوجي �شكينكر �إل      �إل �شي

�لوليات   ،  90272 كاليفورنيا   ، بالي�شيد�ض  با�شيفيك   ،32 رقم  �نتيوك،  �شارع   15332 وعنو�نه: 
�ملتحدة �لأمريكية.    

بتاريخ:2011/01/31  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 130510 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
م�شتح�شر�ت جتميل. 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/09/08 
وحتى تاريخ: 2028/09/08
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اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/عي�شى  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حمد ح�شن للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1137760   تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لو�حة �جلميلة لتجارة �لرمل و�حل�شى 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN-1171330 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/رحيم حممد نور نظر من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ رحيم حممد نور نظر من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد نعيم حممد قو��شمه

�إجمايل لوحه �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �لو�حة �جلميلة لتجارة �لرمل و�حل�شى ذ.م.م
BEAUTIFUL OASIS SAND & PEBBLE TRADING LLC

�ىل/�لو�حة �جلميلة لتجارة �لرمل و�حل�شى- �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م
BEAUTIFUL OASIS SAND & PEBBLE TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23 

اإعــــــــــلن
و�ملقاولت  للنقليات  �ل�شحري  �ل�ش�����ادة/�ملفتاح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN-2150404 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ��شم جتاري من/ �ملفتاح �ل�شحري للنقليات و�ملقاولت �لعامة 

ALMUFTAH ALSIHRY TRADING & GENERAL CONTRACTING
�ىل/�ملفتاح �ل�شحري للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة

ALMUFTAH AL SIHRY CARPENTRYAND REINFORCED STEEL
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال حديد �لت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لطابوق )4330001(

تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )4923010(
تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عر��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�لعني(

منوذج �إعالن بالن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك �شالون �شيتى كت

City Cut Salon:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ:2013/12/15 �ملودعة بالرقم:  202619 

با�شم: �شالون �شيتى كت
citycutsalon@live.com:وعنو�نه:�لعنو�ن - �أبوظبي �ض.ب:91716 - هاتف:050818947 - �لمييل

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44
خدمات �ل�شالونات ، ق�ض وت�شفيف �شعر لالطفال ، ق�ض وت�شفيف �شعر للكبار

�لجنليزية  وباللغة  �لبي�ض  باللون   )( عبارة  بد�خله  كتب  �لربتقايل  باللون  كبر  �لعالمة:مربع  و�شف 
حتتها كتب عبارة )( باللون �ل�شود بجانبها كتب عبارة )( بخط �شغر وباللون �ل�شود 6- ترجمة كلمات 

�لعالمة �لتجارية �ذ� �كانت مكتوبة بغر �للغة �لعربية
 city ، cut،salon ل�شر�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

كل على حدة يف �لو�شع �لعادي
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 23 مايو  2019 �لعدد 12639 

ماهي�ض   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لهند     ، روب���������ان  ك�����وم�����ار 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )H8291152( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0559482750

فقدان جواز �ضفر
جا�شيم   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
عابيدين  جاينال  موجومد�ر 
بنغالدي�ض     ، م����وج����وم����د�ر 
رقم  �شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية 
من   )0605053BT(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0557815056    

فقدان جواز �ضفر
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فقد �ملدعو/ �بو �لكالم ليت 
بنغالدي�ض   - �ح��م��د   ج���الل 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)0700865(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
�لبنغالدي�شية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر
�نعام  حم���م���د  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
�حلق حممد ديلبازير كياين ، 
باك�شتان  �جلن�شية جو�ز �شفره 
 )BR1750642( رق�����م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر
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تاأكيدًا على التزامها بت�صليم م�صروعّيها املبتكرين وفق اجلداول الزمنّية املحددة
اأراَد توقع اتفاقّية قر�ض جمّمع 

بقيمة مليار درهم اإماراتي
•• ال�شارقة-الفجر:

ح�شلت �شركة �أر�َد موؤخر�ً على قرو�ض جمّمعة بقيمة مليار درهم �إمار�تي، وذلك 
�أبرز �ملوؤ�ش�شات �ملالية  عقب توقيع �تفاقّية بهذ� �خل�شو�ض مع بنك �مل�شرق، �أحد 
يف �لبالد. وبقيمٍة بلغت 600 مليون و400 مليون درهم، �شت�شاهم هذه �حللول 
م�شروعّي  يف  �لإن�شائية  �لأع��م��ال  ��شتئناف  يف  �ل�شريعة  مع  �ملتو�فقة  �لتمويلية 
عن  �لإع���الن  ج��اء  وق��د  َن�شَمة.  وم�شاكن  �جل��ادة  �ل�شارقة؛  يف  �ملبتكرين  �ل�شركة 
وبقيمة مليار  �شابقاً  �أر�َد على متويل مماثل  �ل�شخم عقب ح�شول  �لتمويل  هذ� 
�مل�شتثمرين  ثقة  على مدى  وتاأكيد�ً  2017م.  دي�شمرب  وذل��ك يف  �إمار�تي  دره��م 
�شركة  بها  باتت تتمتع  �لتي  �ملرموقة  و�ملكانة  �ل�شارقة  �إم��ارة  �لعقارّي يف  بال�شوق 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  ق��ال  ب��الإم��ارة،  �لعقاري  �لتطوير  قطاع  يف  حد�ثتها  رغ��م  �أر�َد 
�أحمد �لقا�شمي، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �أر�َد: “�شوف تتيح لنا هذه �حللول �لتمويلية 
مو��شلة �أعمال �لبناء يف م�شروع �جلادة و�إنهاء جميع �لأعمال �لإن�شائية يف م�شاكن 
َن�شَمة، وذلك يف �لوقت �لذي ن�شتعّد فيه لت�شليم �أول باقٍة من منازل َن�شَمة ملالكيها 
خالل وقٍت قريب باإذن �هلل. ول �شّك باأّن هذ� �لتمويل �ل�شخم ي�شر �إىل مدى ثقة 
�مل�شتثمرين يف �شركتنا، ف�شاًل عن قّوة �ل�شوق �لعقاري يف �إمارة �ل�شارقة و�لذي بات 
ي�شتقطب �هتماماً كبر�ً من د�خل وخارج �لدولة«. و��شتطرد رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
كما  �مل�شرق،  بنك  ل�شركائنا يف  �ل�شكر  بجزيل  �أتقّدم  �أن  يفوتني  “ول  قائاًل:  �أر�َد 
ونتطّلع ملو��شلة �لعمل معهم خالل م�شرتنا �لدوؤوبة نحو قطف ثمار م�شروعينا 
�ملتكاملني يف �لإمارة«. ومن جانبه، قال �أحمد عبد�لعال، نائب �لرئي�ض �لتنفيذي 
بهذ�  فخورون  “نحن  �مل�شرق:  بنك  لدى  و�ل�شتثمار  �لتمويل  جمموعة  ورئي�ض 
وتعك�ض  �ل�شارقة.  �ملبتكرين يف  �مل�شروعني  لت�شييد هذين  �أر�َد  �شركة  �لتعاون مع 
�أر�َد وطموحاتها �لكبرة،  باإد�رة �شركة  �لكبرة  �لتمويلية ثقتنا  �لت�شهيالت  هذه 
�أهم  م��ن  لي�شبح  مي�شي  و�ل���ذي  �ل�شارقة،  يف  �ل��ع��ق��اري  �لتطوير  ب�شوق  وك��ذل��ك 
�لإمارة  جهود  �إىل  هنا  �لإ���ش��ارة  وجت��در  �ملنطقة.  يف  �لعقاري  �ل�شتثمار  وجهات 
�لقطاع  م��وؤخ��ًر� لتحفيز  م��ب��ادر�ت مهمة  �ل�شياق، وخا�شة بعد ط��رح ع��دة  يف ه��ذ� 
�لعقاري، مبا يف ذلك �ل�شماح للمقيمني يف دولة �لإمار�ت ب�شر�ء عقار�ت يف �إمارة 
�ل�شارقة وفق نظام �حليازة على �شبيل �لإيجار ملدة 100 عام قابلة للتمديد. ول 
�ملحلّي  �لقت�شاد  يف  �لنمو  من  �ملزيد  حتقيق  يف  �شت�شاهم  �خلطوة  تلك  ب��اّن  �شك 
من خالل ��شتقطاب �ل�شتثمار�ت يف جمال �لعقار�ت. ونحن يف �مل�شرق م�شتمرون 
بالتز�منا �لر��شخ بدعم وتطوير �لقت�شاد �ملحلي يف جميع �أرجاء �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة«.
وتعّد �جلادة �إحدى �أبرز �مل�شاريع �لعقارّية �جلديدة متعددة �ل�شتعمالت و�أكربها 
�إمار�تي،  24 مليار درهم  �إجمالية تبلغ  �ل�شارقة وبقيمٍة  على �لإط��الق يف تاريخ 
و�شت�شاهم عند �كتمالها يف ر�شم م�شتقبل �أكرث �إ�شر�قاً على م�شتوى �لإمارة. هذ�، 
ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمّو  �شاحب  ك�شف  وق��د 
�ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�شارقة، عن �مل�شروع خالل �حتفالية خا�شة جرت يف �شهر 

�شبتمرب 2017م.
�أر���ض غر مبنية يف قلب مدينة  �أك��رب قطعة  �آخ��ر  �مل�شروع على  مّت تطوير  وق��د 
مبوقعها  �جل��ادة  وتتمّيز  مربع.  ق��دم  مليون   24 بلغت  م�شاحٍة  وعلى  �ل�شارقة، 
�ل�شر�تيجّي �لقريب من عدة نقاط رئي�شية يف �لإمارة، كما ت�شم باقة متنّوعة 
جميعها  �شممت  و�لتي  و�ل�شكنية  و�لرفيهية  و�ملكتبّية  �لتجارية  �خليار�ت  من 
طريقٍة  باأف�شل  �مل�شاحة  و��شتغالل  و�لب��ت��ك��ار  �لتجديد  حيث  م��ن  تامة  بعنايٍة 
دفعة  �أول  ت�شليم  يتوقع  حيث  �مل��وق��ع،  يف  �لإن�شائية  �لأع��م��ال  ب��د�أت  وق��د  ممكنة. 
من �لوحد�ت �لعقارية بحلول نهاية هذ� �لعام. كما و�شيتم ت�شليم �ملرحلة �لأوىل 
من �ملركز �لرئي�شي يف �شهر �شبتمرب �لقادم، حيث �شي�شكل عند �كتماله �أحد �أبرز 
�شركة زها حديد  بعد فوز  �لإم��ار�ت  �لرفيهية �جلديدة على م�شتوى  �لوجهات 
�لرئي�شي  �ملركز  وي�شم  �لرئي�شي.  خمّططه  بت�شميم  �ملعمارية  للهند�شة  �لعاملية 
�لأن�شطة  م��ن  ب��اق��اٍت  ع��رب  تعزيزه  و�شيتم  كما  �أر�َد،  مبيعات  مركز  جنباته  ب��ني 
�ملنتظمة و�ملالئمة جلميع �أفر�د �لعائلة، �إ�شافة �إىل جتهيزه بامل�شاحات �ملخ�ش�شة 
مار�ض  ويف  �ملتنقلة.  �لطعام  لعربات  و�شاحٍة  �لأط��ف��ال،  لعب  ومناطق  للفعاليات، 
 5 عن  تزيد  م�شاحٍة  على  ميتّد  و�ل��ذي  �لأول  م�شروعها  �أر�َد  �أطلقت  2017م، 
�أ�شرع  بات  و�ل��ذي  َن�شَمة،  م�شاكن  �جلديدة؛  �ل�شارقة  قلب  مربع يف  قدم  ماليني 
�مل�شاريع �لعقارية مبيعاً يف �لإم��ارة بعد بيع جميع وح��د�ت �ملرحلة �لأوىل خالل 
�أقّل من �شهٍر و�حد فقط. وي�شم �ملجتمع �ملتكامل �أكرث من 900 منزًل مدعومة 
بالعديد من �ملر�فق �خلدمّية ذ�ت �مل�شتوى �لعاملي، مبا يف ذلك فرع ملدر�شة جيم�ض 
�لدولية، �إ�شافة �إىل �حلد�ئق �ملن�ّشقة ومركزّي ت�شّوق وغرها من �ملر�فق �ملمّيزة، 
ف�شاًل عن �ت�شاله بدبي وجميع �لإمار�ت �ل�شمالّية عرب عّدة طرق رئي�شية. وقد 
�مل�شروع، ويتوقع  �لأوىل من  �لثالثة  �لإن�شائّية للمر�حل  بالأعمال  �ملبا�شرة  متت 
ت�شليم �أول باقٍة من �لوحد�ت ملالكيها خالل �لأيام �لقليلة �لقادمة.  جديٌر بالذكر 
�أّن �إجمايل عدد �لوحد�ت �لتي باعتها �أر�َد يف م�شروعيها، �جلادة وم�شاكن َن�شَمة، 

بلغ �أكرث من 3500 وحدة خالل �لعامني �ملا�شيني.

االأمم املتحدة: الربيطانيون 
يزداد�ن فقرا �احلكومة تنكر ذلك 

•• لندن-اأ ف ب:

تقرير  ذك��ر  كما  و�لفقر،  �ل��ع��وز  يف  �لربيطانيني  ماليني  �لتق�شف  �أغ���رق 
بالإيديولوجيات  تتم�شك  حكومة  ود�ن  �لأرب���ع���اء،  ُن�شر  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
�لذي  �لتقرير  يف  وج��اء  �لإن�شان.  حقوق  �شعيد  على  �لتز�ماتها  وتنتهك 
�ملتحدة  �لأمم  مل�شوؤول  يوما   12 ��شتغرقت  ميد�نية  مهمة  �أعقاب  يف  �أع��د 
�ملعني بالفقر وحقوق �لإن�شان فيليب �أل�شتون، �أن ُخم�ض �شكان �لبالد، �أي 
14 مليون ن�شمة، يعي�شون يف �لفقر. و�أ�شاف �لتقرير �أن تد�بر �لتق�شف 
“ت�شتمر  �حلاكمون،  �ملحافظون   2010 منذ  �أدخلها  �لتي  “�لرجعية” 
“منتهكة  �ملاأ�شاوية”،  �لجتماعية  “عو�قبها  رغ��م  على  ثابتة”،  بوترة 

�نتهاكا و��شحا �لتز�مات �لبلد على �شعيد حقوق �لإن�شان«.

 منو  كبري خلل الربع الأول من عام 2019 

امل�ضعود لل�ضيارات تفتتح متجر رينو »اآر �ضتور« �تك�ضف عن �ضيارة »رينو ميجان اآر اإ�ض« 

•• تغطية- رم�شان عطا

لل�شيار�ت”،  “�مل�شعود  �شركة  �فتتحت   
يف  “رينو”  ل�����ش��ي��ار�ت  �مل����وزع �حل�����ش��ري 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني، و�ل��الع��ب �لرئي�ض يف 
رينو  متجر  �أبوظبي،  يف  �ل�شيار�ت  �شوق 
 ، �أم�����ض  ���ش��ب��اح  �جل��دي��د   »R-Store«
�ل�شفار�ت  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��م��ن  ي��ق��ع  و�ل�����ذي 
�لأول  �ملتجر  ويعدُّ  �ملطار.  طريق  قبالة 
وه�����و م�شمم  �أب����وظ����ب����ي،  يف  ن���وع���ه  م����ن 
معاير  باأعلى  �خل��دم��ات  �أرق���ى  لتقدمي 

�جلودة و�لكفاءة، مما يعزز ر�حة ور�شا 
حفل  خ��الل  �ل�شركة  وك�شفت  �ل��ع��م��الء. 
ري���ن���و �جلديدة  ����ش���ي���ارة  ع���ن  �لف���ت���ت���اح، 
“ميجان �آر �إ�ض” �لتي طال �نتظارها من 
قبل ع�شاق �ل�شيار�ت �لريا�شية �لع�شرية، 
�لثالث منها لتوفر  ومت ت�شميم �جليل 
�لطرق  خمتلف  على  ر�ئ��ع��ة  ق��ي��ادة  متعة 
�شمن  ومعيار�ً  مثاًل  لت�شبح  و�مل�شار�ت، 

فئة �ل�شيار�ت �لعائلية �ملدجمة.
كفاءة  �لريا�شي،  �ل�شيارة  هيكل  وي��وّف��ر 
�أنو�ع  عالية وتنوعاً جديد�ً على خمتلف 
�ل���ط���رق، وي���وف���ر م�����ش��ت��وى ج���دي���ًد� من 
�أن��و�ع �لأ�شطح،  تنوع �حلركة على جميع 
تعرًجا  و�أكرثها  �أقلها جودة  ذلك  مبا يف 
مبمت�ض  �جل��دي��د،  �لهيكل  يتمّيز  حيث 
لل�شدمات �لهيدروليكية. وتتمتع �ل�شيارة 
�لقيادة،  بتقنية م�شتقلة يف مكابح عجلة 
مم��ا ي��ح��د م��ن ����ش��ت��د�رة �مل��ق��ود ويح�ّشن 
�جل��ر عند �خل��روج من زو�ي��ا �لطرقات، 

للتوجيه   4CONTROL أما تقنية�
�لقيادة فهي توفر مرونة  �أثناء  �لرباعي 
و�لثبات  �ل�شيقة،  �ملنعطفات  على  فائقة 
�أث��ن��اء �ل�����ش��رع��ات �ل��ع��ال��ي��ة، يف ح��ني تاأتي 
�ملحرك  م��ن  �إ���ش��د�ر ج��دي��د  م��ع  �ل�شيارة 
 1.8 ب�شعة  �ملبا�شر  �ل�شخ  �لتوربيني ذي 
�مل�شتمرة  ثمرة �جلهود  يعترب  �لذي  لر 

بني �شركتي رينو وني�شان.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  تان�شل،  عرفان  وقال 

ل�شركة �مل�شعود لل�شيار�ت 
�لوكيل  لل�شيار�ت،  �مل�شعود  �شركة  حققت 
�ل��ت��ج��اري��ة رينو  ل��ل��ع��الم��ات  �حل�����ش��ري 
و�لعني  �أب��وظ��ب��ي  يف  و�إنفينيتي  وني�شان 
مبعدل  ك��ب��ر�ً  من���و�ً  �ل��غ��رب��ي��ة،  و�ملنطقة 
عام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  خ����الل  �مل��ب��ي��ع��ات 
مبيعات  ن�����ش��ب��ة  �رت��ف��ع��ت  ح��ي��ث   2019
 141% بن�شبة  ري��ن��و  ���ش��ي��ار�ت  م��ن  ك��ل 

وني�شان %43 و�إنفينيتي 66%. 
�ل�شيار�ت  ����ش���وق  م��ب��ي��ع��ات  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
بامل�شعود  �خل��ا���ض  �مل��ع��ت��م��دة  �مل�شتعملة 
 ،170% ن�شبة  �شكل  ملحوظ  �رت��ف��اع��اً 
مما يعد موؤ�شر�أ �إيجابياً حتى نهاية �لعام. 
تتوقع �ل�شركة زيادة مبيعاتها يف �ل�شوق 
خالل   10% بن�شبة  لل�شيار�ت  �ملحلي 
باملبيعات  مقارنة  �جل��اري  رم�شان  �شهر 

خالل �لتوقيت نف�شه عام 2018.
و�أو�����ش����ح ت��ان�����ش��ل ت��اأ���ش�����ش��ت ���ش��رك��ة رينو 
ودولياً كعالمة جتارية ر�ئدة يف  �إقليمياً 
و�لقيمة  و�لب��ت��ك��ار  �لتكنولوجيا  جم��ال 
مقابل �ملال، حيث ت�شعى من خالل هذه 

برحلتها  �ل�شتمر�ر  �إىل  �ل�شامية،  �لقيم 
�إر����ش���اء �ل��ع��م��الء وت���ق���دمي م���ا يفوق  يف 
رئي�شاً  حمركاً  رينو،  وتعترب  توقعاتهم. 
يف عملية �بتكار �أحدث �لتقنيات �لتي يتم 
قطاع  �شمن  بنجاح  وتنفيذها  جتربتها 
�لنهج مكانة  ه��ذ�  ع��زز  �ل�����ش��ي��ار�ت، حيث 
ر�ئدة يف جميع  �ل�شركة كعالمة جتارية 
�أنحاء �ملنطقة، مما ��شتدعى �فتتاح منافذ 
و�شيوؤمن  ج��دي��دة.  خ��دم��ة  وم��ر�ك��ز  بيع 
متجر رينو R-store �جلديد، و�شول 
�لعمالء �إىل جميع �خلدمات �ملطلوبة يف 

�ملركز �لأقرب �إليهم.«
�إ�ض”،  �آر  ميجان  “رينو  “تعد  و�أ���ش��اف: 
�ملتعددة  �لريا�شية  �ل�����ش��ي��ار�ت  �أه���م  م��ن 
بتقنيات  م�����زودة  ف��ه��ي  �ل���ش��ت��خ��د�م��ات، 
و�أمان  ر�ح��ة  ل�شمان  ح�شرية  متطورة 
بارًز� من  �أد�ًء  �ل�شيارة  �ل�شائقني. وتقّدم 
خالل �لتكنولوجيا �حلديثة �لتي ت�شاهم 
يف تعزيز �ملرونة و�ل�شالمة. ويعترب هذ� 
�إىل حمفظة  �إ�شافة  �أح���دث  ه��و  �ل��ط��ر�ز 
��شتمر�ر  توؤّكد  و�لتي  لل�ش��������يار�ت  رينو 
وهي  ع��ام  ك��ل  �لتجاري�����ة  �ل��ع��الم��ة  من��و 
قطاع  جن�����اح  ق�ش�ض  �أه���م  م��ن  و�ح����دة 

�ل�شيار�ت«.
هيدمو�ض،  م�����رو�ن  ���ش��رح  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
�ملدير �لعام ل�شركة رينو �ل�شرق �لأو�شط، 
�لتهاين  بخال�ض  �أت��ق��دم  �أن  �أود  ق��ائ��اًل: 
مل��ج��م��وع��ة �مل�����ش��ع��ود ع��ل��ى ه����ذ� �لإجن�����از 
�لكبر. وعلى مر �ل�شنني، بذلت �مل�شعود 
�أعمال  لتعزيز  كبرة  ج��ه��وًد�  لل�شيار�ت 

�للتز�م  ه���ذ�  وع����زز  �أب���وظ���ب���ي.  ري��ن��و يف 
�لعميق تفانيهم يف �فتتاح �شالة �لعر�ض 
�ملتقدمة و�ملطابقة لأحدث معاير رينو 
�حل��دي��ث��ة و�مل��ب��ت��ك��رة، م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا �أكرث 
ت�شهيل  خ����الل  م���ن  ل��ل��ع��م��الء  م���الءم���ة 
رينو  م��ن��ت��ج��ات  �أح�������دث  �إىل  �ل���و����ش���ول 
مكانة  تعزيز  يف  بالتاأكيد  �شت�شهم  �لتي 
بالعالقات  ونفخر  �ل��ت��ج��اري��ة.  �لعالمة 
ري��ن��و مع  �ل��ت��ي ح��اف��ظ��ت عليها  �ل��ق��وي��ة 
�مل�شعود، و�لتي �شاعدتنا على حتقيق منو 
�لعام  %31 يف  بن�شبة  �ملبيعات  لفت يف 
�مل�شتقبل  حيال  بثقة  ونتطلع   .2018
�لذي �شيحمل بال �شك �ملزيد من �لنجاح، 
�ل�شوء على مكانة  حيث ن�شعى لت�شليط 

رينو ب�شكل �أكرب يف �ل�شوق �ملحلي.«
نظًر� لت�شميمها �لقوي و�لذي يرّكز على 
�لأد�ء، ت�شتعر�ض �شيارة رينو “ميجان �آر 
وتقدم  �مل��م��ّي��ز،  �لريا�شي  طابعها  �إ�ض” 
طاقة �إنتاجية تبلغ 280 ح�شاًنا بخارياً 
 6000 ب�����ش��رع��ة  و�ط”  ك��ي��ل��و   205“
دور�ن  ع���زم  و�أق�����ش��ى  �ل��دق��ي��ق��ة  يف  دورة 
من  م��ت��اح  م��ر  نيوتن   390 �إىل  ي�شل 
�لدقيقة.  يف  دورة   4800 �إىل   2400
من  و�ح��دة  �جلديدة  �شبورت  رينو  وتعد 
م��ن ح��ي��ث ت�شنيفات  �ل�����ش��ي��ار�ت  �أف�����ش��ل 
ع�����زم �ل���������دور�ن يف ه�����ذه �ل���ف���ئ���ة، �لأم�����ر 
�ل��ذي يعد عامال رئي�شا يف تقدمي متعة 
ت�شميم  ومّت  لل�شائق.  و�ل��ر�ح��ة  �لقيادة 
يتمّيز  �أد�ء�ً  ليقّدم  �لطر�ز من رينو  هذ� 
وتتفّرد  وري��ا���ش��ي��اً.  ح��م��ا���ش��ي��اً  ب��اأ���ش��ل��وب��اً 

بجو�نب  �ملحددة  �ل�شيارة  هيكل  جو�نب 
مبقد�ر 60 ملم يف �ملقدمة و45 ملم يف 
هيكل  �رتفاع  خف�ض  عن  ف�شاًل  �خللف، 
�ل�شيارة ب�5 ملم مقارنة مع ميجان جي 
تي وعجالت جديدة مبقا�ض 19 بو�شة 

مما يجعل �ل�شيارة �أكرث قوًة وحما�شاً. 
�آر  ميجان  ري��ن��و  ت�شميم  �أه��م��ّي��ة  وتكمن 
�أهم  م��ن  م��ت��ن��وع��ة، جتعلها  �إ�����ض مب��ز�ي��ا 
�ل�شيار�ت �لريا�شية يف �لعامل �لتي تتمتع 
م�شد  من  �ل�شيارة  وتتاألف  ع��ايل.  ب���اأد�ء 
بكفاءة  خلفي مزود مب�شتت هو�ء مدمج 
�ل�����ش��اب��ق، وفتحة  حم�����ش��ن��ة ع���ن �جل���ي���ل 
�ملنت�شف.  يف  �لكبرة  �لأيقونية  �ل��ع��ادم 
يف حني �أن يعزز �لت�شميم �لريا�شي من 
هذ�  ي�شاعد  و�حل��م��ا���ض،  بالقوة  �ل�شعور 
زيادة  على  �ل��ه��و�ئ��ي  �لديناميكي  �مل��ك��ون 
�ل�شيارة  وتتميز  لل�شيارة.  �ل�شفلية  �لقوة 
�أكرث  وت�شاميم  ��شتثنائية  مبز�يا  ا  �أي�شً
ت��وف��ر وظائف  �ل���ش��ت��خ��د�م  ���ش��ه��ول��ة يف 
�ملطاف  ن��ه��اي��ة  ي���وف���ر يف  م��ب��ت��ك��رة، مم���ا 

جتربة قيادة ممّيزة.
ومت ت�شميم �ملقاعد مبو�د و�أ�شكال ممّيزة 
�ل�شتخد�م  �ل��الزم��ة عند  �ل��ر�ح��ة  ت��ق��ّدم 
�ل��ي��وم��ي و�ل��دع��م �مل��ط��ل��وب ع��ن��د �لقيادة 
�للون  ��شتخد�م  ومت  �ل�شباق.  حلبة  على 
�ل��ربت��ق��ايل، ل��ي��ع��زز ط���ر�ز ���ش��ي��ار�ت رينو 
�للون  ه����ذ�  ت�����ش��م��ني  ومت  �ل��ري��ا���ش��ي��ة. 
ناب�ض  مظهر  على  للح�شول  ا  خ�شي�شً
ب��احل��ي��اة وم���وؤث���ر�ت م��ت��ف��ردة ت��رك��ز على 

�لهيكل �خلارجي لل�شيارة.

 موانئ اأبوظبي تطلق حملة »�ضلمتي« للتوعية باإجراءات ال�ضلمة البحرية   

رخ�ضة اأعمال جديدة اأ�ضدرتها دبي خلل الثلث االأ�ل من العام   9514

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لر�ئد  �مل������زّود  ���ش��ف��ني،  ���ش��رك��ة  �أط��ل��ق��ت 
مبنطقة  �ملتكاملة  �لبحرية  للخدمات 
�ل�شرق �لأو�شط و�لتابعة ملو�نئ �أبوظبي، 
وطالبات  ل��ط��ل��ب��ة  “�شالمتي”  ح��م��ل��ة 
�ل�شالمة  باإجر�ء�ت  جزيرة دملا للتوعية 
�لبحرية على منت عبار�ت �لركاب. ومت 
وز�رة  مع  بالتعاون  �حلملة  هذه  تنظيم 

�لربية و�لتعليم ود�ئرة �لنقل و�لقيادة 
�لعامة ل�شرطة �أبوظبي وذلك على منت 
لنقل  �ملخ�ش�شة  “�لظفرة”  �ل��ع��ب��ارة 
�مل�����ش��اف��ري��ن م��ا ب��ني م��ي��ن��اء دمل���ا �جلديد 

وميناء �ملغرق مبنطقة �لظفرة.  
و����ش���ارك يف ه���ذه �حل��م��ل��ة ق��ر�ب��ة 200 
دملا  جزيرة  م��د�ر���ض  من  وطالبة  طالب 
حيث قدم فريق �لعمل �ملخت�ض بالأمن 
وبالتعاون  �شفني  �شركة  يف  و�ل�شالمة 

للم�شاركني  �لعبارة  وطاقم  قبطان  مع 
�إج����ر�ء�ت  ح���ول  تفاعلياً  عملياً  ���ش��رح��اً 
و�شائل  ����ش��ت��خ��د�م  وك��ي��ف��ي��ة  �ل�����ش��الم��ة 
�لعبارة.  م���نت  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ن��ج��اة 
ومت خالل هذه �حلملة تنظيم م�شابقة 
�لنجاة  طوق  بارتد�ء  تتعلق  للم�شاركني 
�إىل رحلة  �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��الم��ة،  وم��ع��د�ت 

بحرية من و�إىل ميناء دملا �جلديد.   
و�أ�شاد �لكابنت عادل بني حماد، �لرئي�ض 

�شفني،  ل�����ش��رك��ة  ب���الإن���اب���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
به �شفني يف هذه  �ل��ذي حظيت  بالدعم 
وحر�شهم  �ل�شركاء  جانب  من  �حلملة 
�ل�����ش��ب��ل لجناحها  ك���اف���ة  ت���وف���ر  ع��ل��ى 
تعزيز  �مل���رج���وة يف  �أه���د�ف���ه���ا  وحت��ق��ي��ق 
�لعبار�ت  م��نت  على  �مل�شافرين  �شالمة 
ه��ذه �حلملة  “تاأتي  وق���ال،  �ل��ب��ح��ري��ة.  
ت�شطلع  �ل��ذي  �ملهم  �ل���دور  م��ع  متا�شياً 
�مل�شوؤولية  جم��ال  يف  �أبوظبي  مو�نئ  به 

•• دبي-وام:

كبر�  ن�شاطا  دب��ي  �إم���ارة  يف  �لأع��م��ال  حركة  �شهدت 
�رتفع  بعدما  �جل��اري  �لعام  من  �لأول  �لثلث  خ��الل 
عدد �لرخ�ض �جلديدة �لتي �أ�شدرتها د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية �إىل 9514 رخ�شة يف �لفرة من يناير 
مقارنة   38.3% ن�شبته  بنمو  �ملا�شيني  �أبريل  �إىل 

مع �لفرة نف�شها من �لعام 2018.
يعك�ض �لنمو �لكبر يف عدد �لرخ�ض �ل�شادرة ملختلف 

�لأن�شطة �لقت�شادية حمافظة �لإمارة على مكانتها 
منطقة  يف  �لأع��م��ال  و  للمال  متميز�  �إقليميا  مركز� 
��شتثمارية  فر�ض  ع��ن  و�لباحثني  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

و�عدة ذ�ت عو�ئد جمزية.
وي��ت�����ش��ح م���ن خ����الل �مل����وؤ�����ش����ر�ت �خل���ا����ش���ة بحركة 
ويف  دب���ي  يف  �لأع���م���ال  تاأ�شي�ض  مب��ج��ال  �مل�شتثمرين 
�لتي  ل��الإم��ارة  �لكبرة  �لأهمية  �لأج��ان��ب  مقدمتهم 
تتميز مبناخ ��شتثماري جاذب وفق �شهاد�ت �ملوؤ�ش�شات 
على  �لأع��م��ال  بيئة  ت�شنيف  يف  �ملتخ�ش�شة  �لدولية 

من  كبر�  �شوطا  �لم���ارة  وقطعت  �ل��ع��امل.  م�شتوى 
مبجال  موؤ�ش�شاتها  حرفية  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  �أج��ل 
“خارطة  وت��ع��د   .. �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  للفر�ض  �ل��روي��ج 
�لتابعة  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  �ل��رق��م��ي��ة  �مل��ن�����ش��ة  �لأعمال” 
�لرويجية  �لأدو�ت  م��ن  و�ح����دة  دب���ي  لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لتنموية  �مل�����ش��رة  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  دع���م  يف  �مل�����ش��اه��م��ة 
�لطموحة لقت�شاد لالإمارة وتر�شيخ مكانتها �لر�ئدة 

على خارطة �ل�شتثمار �لعاملية.
�لأعمال  بحركة  �خل��ا���ض  �لر�شد  �أظ��ه��ر  تف�شيال  و 

��شد�ر  م��وؤ���ش��ر  مو��شلة   2019 �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ 
�ل��رخ�����ض �جل���دي���دة ن��ه��ج��ه �ل�����ش��اع��د ف��ق��د ب��ل��غ عدد 
2046 رخ�شة  �لرخ�ض �ل�شادرة خالل �شهر يناير 
يف  رخ�شة   1703 مع  مقارنة   20% ن�شبته  بنمو 

�ل�شهر نف�شه من �لعام 2018.
ويف �شهر فرب�ير �ملا�شي و�شل عدد �لرخ�ض �جلديدة 
دبي  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أ���ش��درت��ه��ا  �ل��ت��ي 
مع  باملقارنة   37% ن�شبتها  بزيادة  رخ�ض   2204

1606 رخ�ض خالل فرب�ير من �لعام �ملا�شي.

�لوعي  تعزيز  على  وحر�شها  �ملجتمعية 
يتعلق  ملا  �ملحلي  �ملجتمع  لدى  و�ملعرفة 
��شتخد�م  و�شرورة  �لبحرية  بال�شالمة 
لتاأمني  �ل��و���ش��ائ��ل و�لح��ت��ي��اط��ات  ك��اف��ة 
�شالمة �مل�شافرين. ونحن �شعد�ء حلجم 
�ل��ت��ف��اع��ل و�له���ت���م���ام �ل����ذي ح��ظ��ي��ت به 
ونتطلع  �مل�شاركني،  جانب  م��ن  �حلملة 
�ملزيد من هذه �حلمالت  لتنظيم  قدماً 

م�شتقباًل بالتعاون مع �شركائنا«.

عرفان تان�ضل

رينو لل�صيارات توؤّكد ا�صتمرار منو العلمة التجارية
 وهي واحـدة من اأهم ق�ص�ص جنــاح قطاع ال�صيارات

مر�ان هيدمو�ض

�صالة العر�ص املتقدمة اأكرث ملءمة للعملء
 من خلل ت�صهيل الو�صول اإىل اأحدث منتجات رينو
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اأ�ضهم اأ�ر�با ترتاجع بفعل 
�ضغوط خما�ف احلرب التجارية 

•• عوا�شم-رويرتز:

ت��ر�ج��ع��ت �لأ���ش��ه��م �لأوروب���ي���ة �أم�����ض �لأرب���ع���اء يف �ل��وق��ت �ل���ذي ينتاب فيه 
�لوليات  بني  �لتجارية  �حل��رب  ��شتمر�ر  ج��ر�ء  جم��دد  �لقلق  �مل�شتثمرين 
ملوؤ�شر  �لدعم  �ل�شرليني  �جلنيه  �نخفا�ض  قدم  بينما  و�ل�شني،  �ملتحدة 

�لأ�شهم �لقيادية يف لندن.
 600 �شتوك�ض  �ملوؤ�شر  تر�جع  جرينت�ض،  بتوقيت   0708 �ل�شاعة  بحلول 
�لتاأثر  �ل�شديد  �لأمل����اين  د�ك�����ض  �مل��وؤ���ش��ر  ن��زل  بينما  باملئة   0.1 �لأوروب�����ي 

بالق�شايا �لتجارية 0.2 باملئة.
و�أُ�شيف تقرير باأن �لوليات �ملتحدة تدر�ض فر�ض قيود على �شركة مر�قبة 
�لتوتر�ت بني �جلانبني قبل قمة  �إىل قائمة  �ل�شينية هيكفيجن  �لفيديو 

ُتعقد يف وقت لحق من �ل�شهر �حلايل.
�ل�شهر  ب��د�ي��ة  منذ  باملئة  ث��الث��ة  نحو   600 �شتوك�ض  �مل��وؤ���ش��ر  و�نخف�ض 
�جلاري، ويتجه �شوب ت�شجيل �أول تر�جع �شهري منذ بد�ية �لعام �حلايل 

يف �لوقت �لذي تهدد فيه �لتوتر�ت باإحلاق �ل�شرر بالنمو �لعاملي.
�لأ�شا�شية،  �مل��و�رد  �أ�شهم  وتر�جعت  باملئة   0.4 �ل�شيار�ت  قطاع  و�نخف�ض 

�لتي من بني قائمة �لقطاعات �ملت�شررة �لرئي�شة، 0.3 باملئة.
100 �لربيطاين �لز�خر ب�شركات �لت�شدير  �ملوؤ�شر فاينن�شال تاميز  لكن 
تفوق يف �لأد�ء على �ملوؤ�شر�ت �ملناظرة و�رتفع 0.4 باملئة مدعوما بانخفا�ض 
�جلنيه �ل�شرليني مما يعزز �لإير�د�ت �خلارجية لل�شركات �لتي تركز على 

�لعمليات �لدولية �ملدرجة عليه.
�أن  بعد  باملئة  خم�شة  عن  يزيد  ما  �شبن�شر  �آن��د  مارك�ض  �أ�شهم  و�نخف�شت 
�أرباح  يف  �ل��ت��و�يل  على  �نخفا�ض  ثالث  عن  بالتجزئة  �لبيع  �شركة  �أعلنت 
�لعام بالكامل، مما يظهر م�شاعب �أحدث حماولة لها لإحد�ث نقلة و�لتي 

��شتمرت عدة �شنو�ت.

 �ضركة االت�ضاالت الربيطانية اإي اإي 
�ضتطلق �ضبكة اجليل اخلام�ض بد�ن هوا�ي 

•• لندن-اأ ف ب:

�أول  �ل�شهر  ه��ذ�  �إي  �إي  �لعمالقة  �لربيطانية  �لت�شالت  �شركة  �شتكون 
م�شّغل يف بريطانيا يطلق �شبكة �جليل �خلام�ض بدون تكنولوجيا هو�وي 

كما كان مقرر� يف �لأ�شا�ض، وفق ما �أعلنت �ل�شركة �لأربعاء.
وكانت �شركة �إي �إي قد �أعلنت يف وقت �شابق �إنها �شت�شتورد �أول هاتف من 
�جليل �خلام�ض من �شركة هو�وي، وهو هو�وي مْيت 20 �ك�ض 5 جي �إىل 
بريطانيا لكن م�شاركة �لعمالق �ل�شيني يف قطاع �لت�شالت يف بريطانيا 

�أثار جدًل �شيا�شياً.
ونقلت �شحيفة فاينن�شال تاميز عن �لرئي�ض �لتنفيذي ل�شركة �إي �إي مارك 
�لر� قوله �أن �ل�شركة “علقت” �طالق هو�تف �جليل �خلام�ض من هو�وي 
طويلة  عقود  لتقدمي  �ل�شرورية  �خلدمة”  “�شمانة  على  توفرها  لعدم 

�لأجل.
وقال “��شطررنا لتعليق ذلك«.

وقالت �شركة غوغل يف وقت �شابق هذ� �لأ�شبوع �إنها ب�شدد قطع �لعالقات 
�لهو�تف ه��و�وي، ما �شيوؤثر على  �لت�شغيلي �ندرويد وم�شنع  بني نظامها 

مئات �ملاليني من م�شتخدمي �لهو�تف �لذكية.
وياأتي �لقر�ر يف خ�شم نز�ع جتاري بني �لوليات �ملتحدة و�ل�شني.

�إنها  �لربعاء،  تيلكوم  بريت�ض  جمموعة  من  �ململوكة  �إي  �إي  �شركة  وقالت 
�شتبد�أ يف �طالق �ل�شبكة �جلديدة �لفائقة �ل�شرعة للهاتف �لنقال يف 30 
�أيار-مايو يف �شت مدن ب�شكل �أويل، هي لندن وكارديف وبلفا�شت و�دنربه 
موقع   1500 �إىل  للو�شول  تخطط  �إنها  وقالت  ومان�ش�شر.  وبرمنغهام 
وقال �لر� �إن عملية �لإطالق �شت�شاعد يف “�إبقاء �ململكة  بنهاية 2019. 

�ملتحدة يف و�جهة �لتكنولوجيا �لرقمية«.

 الذهب م�ضتقر قرب اأدنى م�ضتوى
 يف اأ�ضبوعني بفعل �ضعود الد�الر 

•• عوا�شم-رويرتز: 

�أك��رث من  �أدن��ى م�شتوياتها يف  �لأرب��ع��اء قرب  �أم�ض  �لذهب  �أ�شعار  ��شتقرت 
�أ�شبوعني �لذي �شجلته خالل �جلل�شة �ل�شابقة مع �شعود �لدولر، يف حني 
�أ�شعفت عالمات �لت�شعيد يف �لتوتر�ت �لتجارية �ل�شينية �لأمريكية �شهية 

�ملخاطرة وحالت دون مزيد من �لنخفا�شات.
دولر لالأوقية   1273.03 �إىل  باملئة   0.1 للذهب  �لفوري  �ل�شعر  ونزل 
�إىل  نزل  �أن  بعد  جرينت�ض،  بتوقيت   1056 �ل�شاعة  بحلول  “�لأون�شة” 
�أدنى م�شتوى له منذ �لثالث من مايو -�أيار �أم�ض �لأول عند 1268.97 

دولر.
و��شتقرت عقود �لذهب �لأمريكية �لآجلة عند 1273.60 دولر لالأوقية. 
وقال رو�ض �شر�ت�شان �ملحلل يف كابيتال �إيكونوميك�ض “ن�شهد دولر� قويا 
�لأيام  يف  �لرئي�ض  �لعامل  بحق  وه��و  �لذهب،  �أ�شعار  على  ي�شغط  ما  وه��و 
ق��رب ذروت���ه يف �شهر، بف�شل  �ل���دولر، حموما  �لأخ����رة.« و�رت��ف��ع موؤ�شر 
موؤقتا  و��شنطن  خففت  �أن  بعد  �لأمريكية  �خل��ز�ن��ة  �أدو�ت  عو�ئد  �رت��ف��اع 
تكنولوجيا  �شركة  على  �ملا�شي  �لأ�شبوع  فر�شتها  �لتي  �لتجارية  �لقيود 

�لت�شالت �ل�شينية هو�وي.
لكن �أ�شو�ق �لأ�شهم تر�جعت �م�ض مع تبخر م�شاعر �لرتياح ب�شاأن خطوة 
هو�وي بفعل تقارير باأن �لبيت �لأبي�ض يدر�ض فر�ض مزيد� من �لعقوبات 

على �شركة كامر�ت �ملر�قبة �ل�شينية هيكفيجن.
�أو�خ��ر فرب�ير-  �أكرث من خم�شة باملئة عن ذروة  و�لذهب منخف�ض حاليا 

�شباط �لبالغة 1346.73 دولر لالأوقية.
�لحتادي  �لحتياطي  ملجل�ض  �جتماع  �أح��دث  وقائع  �إىل  �لأ���ش��و�ق  وتتطلع 
بتوقيت   1800 �ل�شاعة  يف  ت�شدر  �ل��ت��ي  �لأمريكي”  �مل��رك��زي  “�لبنك 

جرينت�ض ل�شتقاء �ملوؤ�شر�ت على �لنظرة �مل�شتقبلية لأ�شعار �لفائدة.
وعلى �شعيد �ملعادن �لنفي�شة �لأخرى، نزلت �لف�شة 0.3 باملئة يف �ملعامالت 
�إىل  باملئة   1.1 �لبالتني  وهبط  ل��الأوق��ي��ة.  دولر   14.40 �إىل  �لفورية 
�إىل  باملئة   0.6 �ل��ب��الدي��وم  �نخف�ض  ح��ني  يف  ل��الأوق��ي��ة،  دولر   804.21

1311.55 دولر.
 

يحتفي بال�صهر الف�صيل بخ�صومات كبرية وجوائز وفرية

معر�ض »ليايل رم�ضان« ينطلق غدًا يف اأك�ضبو ال�ضارقة
املدفع: حر�صنا يف هذه الدورة اأن يكون مواكبا لتوجهات قيادتنا الر�صيدة يف تعزيز �صياحة الت�صوق

 اإمبا�ر تعلن عن تنوع حمفظة م�ضاريعها التي ت�ضم اأهم 7 قطاعات رئي�ضة بدبي

للمرة الأوىل يف املنطقة

»جمل�ض االإمارات للأبنية اخل�ضراء« يكّرم الت�ضاميم
 �االأبنية ال�ضفرية خلل جوائز ال�ضرق االأ��ضط ��ضمال اأفريقيا 

�ملرموقة ونخبة من �ملطاعم  �لتجارية 
�لعامل،  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل�����ش��ه��رة 
مثالية  من�شة  �ملعر�ض  �شيكون  لذلك 
تتيح لتلك �جلهات فر�شة �لو�شول �ىل 
�أكرب عدد ممكن من �مل�شتهلكني تعزيز� 

ل�شياحة �لت�شوق يف �إمارة �ل�شارقة«. 
و�أ�شاف �ملدفع �أن �ملعر�ض مينح �ملقيمني 
من  لال�شتفادة  فريدة  فر�شة  و�ل���زو�ر 
�لت�شويقية  و�حلمالت  �لعرو�ض  �أق��وى 
�مل��غ��ري��ة �لتي  �جل���اذب���ة و�حل�������ش���وم���ات 
و��شعة  ت�شكيلة  على  �لتجار  يطرحها 
وكبرة من �ملنتجات، مع �إمكانية �لفوز 
على  و�ل�شحوبات  �لهد�يا  من  بالكثر 

•• ال�شارقة-الفجر:

ينطلق �ليوم �خلمي�ض معر�ض “ليايل 
�ل�شارقة  �إك�����ش��ب��و  م��رك��ز  يف  رم�شان” 
�ل����ذي ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات��ه ع��ل��ى م���دى 17 
مايو   23 م���ن  �ل���ف���رة  خ����الل  ي���وم���اً 
8 يوينو �ملقبل، �حتفاء  �جل��اري وحتى 
بال�شهر �لف�شيل و�شط �أجو�ء ��شتثنائية 
وتخفي�شات  مغرية  وع��رو���ض  بهيجة 
فيها  �خل�����ش��وم��ات  ن�شبة  ت�شل  ج��اذب��ة 
�إىل %75 هي �لأك��رب من نوعها على 

م�شتوى �لإمارة.
�لذي  رم�شان”  ليايل  “معر�ض  ويعد 
�ل�شارقة بالتعاون  �إك�شبو  ينظمه مركز 
مع غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة �شمن 
“مهرجان  من  �ل�30  �ل��دورة  فعاليات 
وجهات  �أب��رز  �أح��د  �ل�شارقة”،  رم�شان 
بالأن�شطة  �ل����ز�خ����رة  و�مل�����رح  �ل��ت�����ش��وق 
تر�شي  �ل���ت���ي  �مل���ت���م���ي���زة  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات 
و�ل�شياح  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  �شكان  �أذو�ق 
�لذين يتو�فدون عليها لال�شتفادة من 
�لعرو�ض �لكبرة �لتي يوفرها �ملعر�ض 
لرو�ده، ويعي�شون جتربة ت�شوق مثالية 
جمزية  بجو�ئز  للفوز  وف��رة  وفر�شا 

خ�ش�شتها �إد�رة �ملعر�ض للزو�ر.
ويوفر �ملعر�ض �أجو�ء مثالية للباحثني 
�أم�شيات  لتم�شية  م��ك��ان  �أف�����ش��ل  ع���ن 

�لعائلة  �أف�����ر�د  م���ع  رم�����ش��ان��ي��ة مم��ت��ع��ة 
بفر�شة  و�ل����ش���ت���م���ت���اع  و�لأ������ش�����دق�����اء، 
وتذوق  �ل�شعيد،  �لفطر  لعيد  �لت�شوق 
�أ���ش��ه��ى �لأط���ب���اق م��ن خم��ت��ل��ف �ملطابخ 
لالأن�شطة  م�شاحات  توفر  مع  �لعاملية، 
ف�شال  بالأطفال،  �خلا�شة  �لرفيهية 
وتر�ثية  ث��ق��اف��ي��ة  ب���ر�م���ج  ت��ق��دمي  ع���ن 
وفنية، وجمموعة كبرة من �لن�شاطات 

�لرفيهية �ملالئمة لكل �أفر�د �لعائلة.

م�صاركة عدد كبري
 من جتار التجزئة

�ملدفع  ���ش��ي��ف حم���م���د  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
�أك�شبو  مل��ع��ر���ض  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
�ل�شارقة:” لقد حر�شنا يف هذه �لدورة 
كونه  رم�شان”  ل��ي��ايل  “معر�ض  م��ن 
�لت�شويقية  �لفعاليات  �أك��رب  من  و�ح��د 
يكون  �أن  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  يف  �ل�شنوية 
يف  �لر�شيدة  قيادتنا  لتوجهات  مو�كبا 
�أحد  تعد  �لتي  �لت�شوق  �شياحة  تعزيز 
�لإم���ار�ت  يف  �ل�شياحية  �لأمن���اط  �أب���رز 
مر�كز  �إىل  ع���ام  ك���ل  يف  و�ل���ت���ي جت���ذب 
�ل�شياح  م��ن  ماليني  �ملتنوعة  �لت�شوق 
�لذين ياأتون من كل �أنحاء �لعامل بحثا 
و�ملنتجات،  �ل�شلع  و�أف�����ش��ل  �أج����ود  ع��ن 
عدد  م�����ش��ارك��ة  �مل��ع��ر���ض  �شي�شهد  ح��ي��ث 
و�لعالمات  �ل��ت��ج��زئ��ة  م��ن جت���ار  ك��ب��ر 

جو�ئز قيمة وذلك �نطالقا من حر�ض 
�لتجار على �لتفاعل مع رو�د �ملعر�ض يف 

هذ� �ملو�شم.
ليايل رم�شان  �أن معر�ض  �ملدفع  و�أك��د 
بات مو�شما قائما بذ�ته نظر� لأجو�ئه 
�لفريدة وعرو�شه �ل�شخية �لتي جعلت 
على  �ل���زو�ر  ي�شعها  �لتي  �لوجهة  منه 
ر�أ������ض ق��ائ��م��ة �لأم���اك���ن �مل��ف�����ش��ل��ة �لتي 
يق�شدونها خالل �شهر رم�شان �ملبارك 

على م�شتوى �لإمارة.
رم�شان  ليايل  معر�ض  فعاليات  وتقام 
�ل��غ��ن��ي��ة ب��ال��رب��ح �ل��وف��ر وت��ن��وع �ل�شلع 
�ل�شاعة  م��ن  �ل�شتهالكية،  و�ل��ع��رو���ض 
 2:00 �ل�شاعة  وح��ت��ى  م�����ش��اء�ً   8:00

�شباحاً طيلة �أيام �ل�شهر �لف�شيل. 

نخبة من العلمات 
التجارية يف العامل

�ل���ع���دي���د من  �مل���ع���ر����ض  وي���������ش����ارك يف 
�لأ�شماء �لتجارية �ملرموقة ونخبة من 
�أبرز �لعالمات �لتجارية يف �لعامل �لتي 
ومن  �ل����زو�ر،  ��شتقطاب  على  تتناف�ض 
�شوب”  “بيبي  �لأطفال  “حمل  �أبرزها 
، �أحمد عبد�لرحمن و�أولده، جمموعة 
�لتعاونية،  �لحت������اد  ج��م��ع��ي��ة  ���ش��ف��ر، 
جموهر�ت   ، لينني  ني�شات  �شكيت�شرز، 
�لإم���ار�ت  �شركة   ، ذ.م.م  تات�ض  �شوفت 

�ملندو�ض  ���ش��رك��ة   ، ل��ل��دو�ج��ن  �حل��دي��ث��ة 
و  و�ي��د  ه��وم  لل�شجاد،  �شادو  �لتجارية، 
وعالمات جتارية �أخرى  هوم �شتايل”، 
عديدة تقدم منتجاتها باأ�شعار تناف�شية 
تلبية  �إىل  ت��ه��دف  ك��ب��رة  وخ�����ش��وم��ات 
لل�شياح  و�ل��رف��ي��ه  �لت�شوق  �حتياجات 
وللعائالت  و�مل���ق���ي���م���ني  و�مل����و�ط����ن����ني 

و�لزو�ر. 
 ك���م���ا ي�������ش���ارك يف �مل���ع���ر����ض ع�����دد من 
�جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لهيئات 
يتيح  مم��ا  �لإم����ارة،  يف  �لعاملة  �ملدنية 
لزو�ره فر�شة �لطالع على �لكثر من 
�لرب�مج �لتي حتظى بدعم وتوجيه تلك 
�ملعرو�شات  قائمة  �أن  يذكر  �جل��ه��ات«. 
و�ملنتجات  “�لهد�يا،  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��م��ل 
وم�شتح�شر�ت  و�ل��ع��ط��ور،  �جل���دي���دة، 
�ل�شحية،  �لعناية  ومنتجات  �لتجميل، 
و�لتجهيز�ت  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  و�لأج���ه���زة 
�ملنزلية، و�لأثاث و�لديكور�ت �لد�خلية، 
و�ملالب�ض  و�لأزي�������������اء،  و�مل���ن�������ش���وج���ات 
و�لقرطا�شية،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  و�مل���ع���د�ت 
�لطبيعية  و�ل��زه��ور  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  و�مل����و�د 
�لنقالة،  و�ل���ه���و�ت���ف  و�ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة، 
و�أجهزة �لكمبيوتر وملحقاتها، و�ألعاب 
باأنو�عها”  و�مل����ج����وه����ر�ت  �لأط�����ف�����ال، 
وغرها �لكثر مما �شتحفل به �أجنحة 

�ملعر�ض.

•• دبي-الفجر: 

ل���الأب���ن���ي���ة  �لإم����������������ار�ت  “جمل�ض  ف����ت����ح 
�ملنتدى �مل�شتقل �لذي يهدف  �خل�شر�ء”، 
�إىل �حلفاظ على �لبيئة من خالل تعزيز 
بالأبنية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��م��ار���ش��ات  وت�����ش��ج��ي��ع 
“جو�ئز  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ب�����اب  �خل���������ش����ر�ء، 
لالأبنية  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
�ملجل�ض  �أع��ل��ن  كما   .”2019 �خل�����ش��ر�ء 
عن �إ�شافة فئة جديدة للت�شاميم و�لأبنية 
�لأول���وي���ات  م���ع  ين�شجم  �ل�����ش��ف��ري��ة، مب���ا 
مفاهيم  تر�شيخ  نحو  و�لعاملية  �لإقليمية 
�لبيئات �لعمر�نية �خلالية من �لنبعاثات 

�لكربونية. 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  “جو�ئز  وت��ك��رم 
�ل�شركات  �خل�شر�ء”  لالأبنية  �أف��ري��ق��ي��ا 
ب��الب��ت��ك��ار و�لتميز يف  ت��ق��دي��ر�ً لل��ت��ز�م��ه��ا 
�مل�شتد�مة،  �لأب��ن��ي��ة  ومم��ار���ش��ات  م��ع��اي��ر 
وت�����ش��ل��ط �ل�����ش��وء ع��ل��ى �إجن��از�ت��ه��ا يف هذ� 
لت�شاهم يف  �جل��و�ئ��ز  �إع����د�د  ومت  �مل��ج��ال. 
يف  �لبناء  قطاع  ب��دور  �لعام  �لوعي  تعزيز 
منح زخم �أكرب ملبادر�ت �لتنمية �مل�شتد�مة، 
ب���ال���ت���ز�م���ن م���ع م���د ج�����ش��ور �حل������و�ر بني 
�ملعنيني حول �أف�شل ممار�شات �ل�شتد�مة 

�ملتبعة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�أفريقيا.  بهذه �ملنا�شبة قال �شعيد �لعبار، 
�لإم����ار�ت  “جمل�ض  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
خالل  من  “نتطلع  �خل�شر�ء”:  لالأبنية 
هذه �جلو�ئز �إىل مو�كبة �ملتغر�ت و�أحدث 
�لبيئات  ��شتد�مة  �شعيد  على  �لتوجهات 
ع��ام، وه��و ما يبدو جلياً يف  �لعمر�نية كل 
�إطالق فئة �لت�شاميم و�لأبنية �ل�شفرية، 
�لتي  �لنوعية  �ل��ق��ف��ز�ت  تعك�ض  خ��ط��وة  يف 
خاٍل  م�شتقبل  ب��ن��اء  نحو  �ل��ق��ط��اع  حققها 
من �لنبعاثات �لكربونية، وت�شريع تطبيق 
روؤيتنا  وتتمثل  �ل��ق��ط��اع.  يف  �مل��ب��ادئ  ه��ذه 
�ل�شفرية  �لأب��ن��ي��ة  ج��ع��ل  ن��ح��و  �ل��ع��م��ل  يف 
لدعم  �ملعتمد  و�لنموذج  �لأ�شا�شي  �ملعيار 
�لتنمية �مل�شتد�مة، وت�شجيع كافة �ملعنيني 
�لقدمية  �لتقليدية  �لأ���ش��ال��ي��ب  نبذ  على 
ليكونو� ج��زء�ً من هذ� �حل��ر�ك �لإيجابي 
�حل��ال حتديات  ون��و�ج��ه بطبيعة  �ل��ب��ّن��اء. 
�ملناخي،  �لتغر  ب�شبب  متنامية  وخماطر 
�لتقنيات  من��ت��ل��ك  ذ�ت����ه  �ل���وق���ت  يف  ل��ك��ن��ن��ا 
و�لعقول �ملبتكرة �لقادرة على �إيجاد حلول 
ف��ّع��ال��ة ل��ه��ذه �ل��ت��ح��دي��ات، وت��ق��دمي مناذج 
يقتدى بها عن �لإمكانات �لتي تتمتع بها 
�ل�شتد�مة  تعزيز  يف  للم�شاهمة  �ملنطقة 

�إقباًل  ت�شهد  �مل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  “�أنظمة  �أن 
�لعقاريني،  �مل��ط��وري��ن  ط���رف  م���ن  ك���ب���ر�ً 
خدمة  تبني  �أهمية  �أدرك���و�  حيث  م��وؤخ��ر�؛ 
تقنياً  تقدماً  ت�شكل  لأنها  �ملناطق؛  تربيد 
تقليل  يف  ي�����ش��اه��م  للبيئة  ���ش��دي��ق��اً  ه��ائ��اًل 
�أكرث  بطريقة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه  ����ش��ت��ه��الك 
“�أنظمة  �أن  م�شيفا  وموثوقية”،  فعالية 
من  �أ�شا�شياً  ج��زء�ً  �أ�شبحت  �ملناطق  تربيد 
�حلديثة،  �مل���ب���اين  وت�����ش��م��ي��م  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 

“جو�ئز  وحتظى  �لعاملي«.   �مل�شتوى  على 
لالأبنية  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
�لر�شمي  بالدعم  �لعام”  ه��ذ�  �خل�����ش��ر�ء 
�لعاملي لالأبنية �خل�شر�ء، ويتم  للمجل�ض 
جمال�ض  م��ع  �شر�كة  ع��رب  �حل���دث  تنظيم 
�لأبنية �خل�شر�ء يف كل من �لأردن ولبنان 

وفل�شطني وم�شر و�لكويت و�ملغرب.  
�لأو�شط  �ل�شرق  جو�ئز  تقدمي  و�شيجري 
و�شمال �أفريقيا لالأبنية �خل�شر�ء 2019 
“جائزة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ف��ئ��ة،   20 �شمن 
�ملتميز”  ل��ل��ط��ال��ب  ع��وي��ن��ات��ي  �ل���دك���ت���ور 
ل���ط���ال���ب م����ن �أح������د �جل���ام���ع���ات يف دول����ة 
لعمل  تقدير�ً  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
بحثي مبتكر حول مو�شوع يتعلق بالأبنية 
�خل�شر�ء يف �ل�شرق �لأو�شط و�لتي ت�شمل 
�أي�شاً جائزة نقدية. و�شتتوىل �شركة “كيه 
بي �إم جي” عملية �لتدقيق ل�شمان �أعلى 
و�ل�شفافية  �ل�����ش��رك��ات  ح��وك��م��ة  م��ع��اي��ر 

�شمن كافة �ملر�حل.
وتغطي �جلو�ئز �لأبنية �جلديدة و�ملحدثة 
�إ�شافة �إىل �ملنتجات و�خلدمات �خل�شر�ء، 
20 جلو�ئز  �ل����  �ل��ف��ئ��ات  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م��ل 
لالأبنية  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
�خل�شر�ء هذ� �لعام: جائزة �ملبنى �لأخ�شر 

•• دبي-الفجر: 

�لتربيد  لأنظمة  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  توفر 
خلدمات  م���زود  �أك���رب  “�إمباور”،  �مل��رك��زي 
�ل��ع��امل، خ��دم��ات تربيد  �ملناطق يف  ت��ربي��د 
�إمارة  يف  رئي�شة  قطاعات   7 لأه��م  �ملناطق 
�لتي  �لتربيد  خ��دم��ات  �شملت  حيث  دب���ي؛ 
للمباين   71% “�إمباور”،  ت��ق��دم��ه��ا 
جتارية،11%  للمباين   15% �ل�شكنية، 
�مل�شت�شفيات  �شملت  �لباقية  و3%  للفنادق 
ومر�كز  و�جل��ام��ع��ي��ة،  �لتعليمية  و�مل��ب��اين 

ت�شوق، وم�شانع، باإجمايل 1090 مبنى.
�مل���ن���اط���ق، �خليار  ت���ربي���د  �أن���ظ���م���ة  وت���ع���د 
يف  �ملهمة  �لقطاعات  هذه  ملختلف  �لأف�شل 
�لدولة؛ حيث �إنها ت�شاهم يف �حلفاظ على 
غاز  �نبعاثات  من  �حلد  خالل  من  �لبيئة، 
ثاين �أك�شيد �لكربون، كما توفر %50 من 
��شتهالك �لطاقة، مقارنة باأنظمة �لتكييف 
�لتقليدية؛ بالإ�شافة �إىل �أن �أنظمة تربيد 
�ملناطق �لذكية �لتي توفرها �إمباور تعتمد 
يف  ي�شاهم  م��ا  �أط���ول؛  ت�شغيلية  دورة  على 

خف�ض �لتكلفة للمتعاملني.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �شعفار،  بن  �أحمد  وقال 
ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي 
دعم  ع��ل��ى  تعمل  “�إمباور  �إن  “�إمباور”، 

�مل�شاريع �لعمالقة يف دبي، ول�شيما  جميع 
و�مل�شاريع  و�مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �ل��ف��ن��ادق  ق��ط��اع 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة، ع��رب ت��زوي��ده��ا ب��اأن��ظ��م��ة تربيد 
�لبيئة.  تعمل بكفاءة عالية، وحتافظ على 
و�لقطاعات  �ملتعاملني  قاعدة  تنوع  �أن  كما 
�أحد  ك��ان  �إم��ب��اور  تخدمها  �لتي  �لرئي�شية 
�لإر�شادي  �لدليل  لت�شميم  �لعو�مل  �أب��رز 
و�لن�شخة  �لعامل  يف  �لأبنية  ملالكي  �لعاملي 
�لعاملي  �لإر�����ش����ادي  �ل��دل��ي��ل  �مل��ح��دث��ة م���ن 
حر�شاً  �مل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د  �أن��ظ��م��ة  لت�شميم 
�ملهتمون  ل����دى  �ل���وع���ي  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  م��ن��ا 
م���ن م�����ش��م��م��ي وم�����الك �مل���ب���اين يف �إم�����ارة 
م��ن خمتلف  �مل�شتفيدين  �ىل  و���ش��وًل  دب��ي 
�ملعلومات  �إت���اح���ة  ب��ه��دف  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء 
�لأ�شا�شية عن لكيفية ح�شاب طاقة �لتربيد 
�إىل  �إ�شافًة  �ملبنى  �إ�شتخد�م  بح�شب  �لزمة 
معلومات عن مز�يا خدمات تربيد �ملناطق، 
وطرق تركيب �أنظمة �لتربيد وت�شغيلها ».

�أن “�عتماد �آلية تربيد  و�أكد “بن �شعفار”، 
�ملهمة،  �لقطاعات  ه��ذه  يف  �لذكية  �ملناطق 
ي�شهم يف تقليل �نبعاثات �لكربون �لناجمة 
�آلية  تعترب  حيث  �ل��ط��اق��ة؛  ��شتهالك  ع��ن 
تربيد �ملناطق �مل�شتخدمة يف �إمباور و�حدة 
�أعلنت  �ل��ت��ي  �لطاقة  ك��ف��اءة  م�شرعات  م��ن 
�إىل  و�أ����ش���ار  ���ش��اب��ق��ا«.   �مل��ت��ح��دة  �لأمم  عنها 

خا�شة دول �خلليج �لعربي«.
�لتربيد  �لإم��ار�ت لأنظمة  وتلعب موؤ�ش�شة 
خلدمات  م���زود  �أك���رب  “�إمباور”،  �مل��رك��زي 
ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق يف �ل��ع��امل، دور� م��ه��م��اً، يف 
�جل��ه��ود �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ت��رم��ي �إىل �إح���د�ث 
تاأثر �إيجابي ب�شاأن تغّر �ملناخ، من خالل 
و�ملحافظة  �ل�شتهالك  تر�شيد  على  �لعمل 
�أنظمة  با�شتخد�م  �لطبيعية  �مل����و�رد  على 
�ل��ب��ئ��ة، و�ل���ت���ي بدورها  �ل��ت��ربي��د ���ش��دي��ق��ة 
�مل��ال، وحتقيق  �ملزيد من  ت�شاهم يف توفر 
م�شتوى  على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه����د�ف 

�لعامل.
تنفيذ  ب�شكل فعال، يف  “�إمباور”،  وت�شاهم 
و�لتي  �لر�شيدة،  لقيادتنا  �لثاقبة  �ل��روؤي��ة 
ت��ويل �ه��ت��م��ام��اً ك��ب��ر�ً ب��ال���ش��ت��د�م��ة؛ حيث 
جمابهة  ب�شرورة  �لر�شيدة  �لقيادة  وجهت 
عقبة  يعد  �ل��ذي  �ملناخي،  �لتغّر  حتديات 
و�لزدهار  �لنمو  حتقيق  �شبيل  يف  حقيقية 
ول����ذل����ك و�شعت  ك����اف����ة،  �لأ�����ش����ع����دة  ع���ل���ى 
�لد�عمة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 
ل��ه��ذ� �ل��ت��وج��ه، م��ن �أه��م��ه��ا روؤي���ة �لإم����ار�ت 
للطاقة  �لإم���ار�ت  و��شر�تيجية   ،2021
ح�شة  زي������ادة  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل���ت���ي   2050
�ملحلي  �لطاقة  �لنظيفة من مزيج  �لطاقة 
�لوطنية  و�خل��ط��ة   ،50% �إىل  �لإج��م��ايل 

�ملبنى  �شت فئات فرعية-  للعام، وتت�شمن 
�لتجاري و�لفندق و�ملدر�شة و�ملبنى �ل�شكني 
�ل�شحية؛  �ل��رع��اي��ة  ومبنى  �ل��ع��ام  و�ملبنى 
�لت�شميم  ل���ل���ع���ام؛  �مل�������ش���ت���د�م  �ل��ت�����ش��م��ي��م 
جائزة  ل��ل��ع��ام؛  م�شتد�م  �ع��م��ر�ين  مل�����ش��روع 
للعام؛  �مل��ر�ف��ق  لإد�رة  �خل�����ش��ر�ء  �ل�شركة 
جائزة �شركة �ملقاولت للعام؛ جائزة �شركة 
�ملباين  م��و�د  جائزة  للعام:  �ملباين  تطوير 
�إد�رة �لطاقة،  �ملنتج �لأخ�شر:  �خل�شر�ء- 
ومو�د  �مل��ي��اه  �إد�رة  �لد�خلي  �ل��ه��و�ء  ج��ودة 
�لعلمي  �لبحث  جائزة  �لتقليدية؛  �لبناء 
�ملبنى  �لأبنية �خل�شر�ء؛ جائزة  يف جمال 
�ملحدث للعام؛ وجائزة �لعمليات و�ل�شيانة 
مبادرة  �أف�����ش��ل  ج��ائ��زة  �مل�����ش��ي��دة؛  للمباين 
�مل��ب��ن��ى- ت�شميم  ل��ل��ع��ام وج���ائ���زة  ت���دري���ب 

�ملبنى �ل�شفري لهذ� �لعام. 
“جو�ئز  ����ش��ت��ق��ط��ب  �ل�����ش��ن��ني،  م���ر  وع��ل��ى 
لالأبنية  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
وم�شاركة  ك���ب���ر�ً  �ه��ت��م��ام��اً  �خل�شر�ء” 
بقطاع  �ملعنيني  خمتلف  قبل  م��ن  و��شعة 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  �لبناء يف منطقة 
�أف���ري���ق���ي���ا، ل��ت�����ش��ب��ح �حل�����دث �لأك������رب من 
�لذين  و�ل���ب���اح���ث���ني  ل��ل��م��خ��ت�����ش��ني  ن���وع���ه 
�لبيئات  ل�شتد�مة  �لرويج  على  يركزون 

و�ملبادرة   ،2050-2017 �مل��ن��اخ  لتغر 
�لوطنية طويلة �ملدى لبناء �قت�شاد �أخ�شر 
“�قت�شاد  ���ش��ع��ار  �لإم������ار�ت حت��ت  دول����ة  يف 
�أطلقها  �لتي  م�شتد�مة”،  لتنمية  �أخ�شر 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�ض جمل�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم، 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، و�لتي كان لها 
ملر�كز  �لإم����ار�ت  دول���ة  �ح��ت��الل  �لف�شل يف 
عاملية متقدمة يف جمال �لقت�شاد �لأخ�شر 

�جلديد«.
جدير بالذكر، �أن “�إمباور” تقدم خدمات 
مبنى،   1،090 من  لأك��رث  �ملناطق  تربيد 
�أل��ف متعامل كما ت�شل   100 ولأك��رث من 
�أك���رث من  �إىل  لل�شركة  �لإن��ت��اج��ي��ة  �ل��ق��درة 
�ل��ت��ربي��د، وتقدم  م��ن  م��ل��ي��ون ط��ن   1،43
�ل�����ش��رك��ة خ��دم��ات ت��ربي��د م��ن��اط��ق �شديقة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد م���ن �مل�������ش���اري���ع �ل����ب����ارزة يف 
�إم����ارة دب��ي مثل و�ج��ه��ة دب��ي �مل��ائ��ي��ة، وبلو 
بيت�ض  وجمر�  جمر�،  وجمموعة  و�ت���رز، 
�لعاملي،  �مل�����ايل  دب����ي  وم���رك���ز  ري���زي���دن�������ض، 
�لطبية،  دب��ي  ومدينة  �ل��ت��ج��اري،  و�خلليج 
و�أب�����ر�ج ب��ح��ر�ت ج��م��ر�، ون��خ��ل��ة جمر�، 
مول،  بطوطة  و�ب��ن  ج��اردن��ز،  ودي�شكفري 
�لعاملية  و�مل��ن��ط��ق��ة  للت�شميم،  دب���ي  وح���ي 

لالإنتاج �لإعالمي وغرها.

تو��شل  �ل�شابعة،  ن�شختها  ويف  �لعمر�نية. 
هذه �جلو�ئز �إر�شاء معاير جديدة للتميز 
�لبيئات  �شمن  �ل���ش��ت��د�م��ة  مم��ار���ش��ات  يف 

�لعمر�نية يف �ملنطقة. 
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»االحتاد الئتمان ال�ضادرات« �»�ضمان« توقعان اتفاقية الإعادة التاأمني

برملان تون�ض يوافق على خطة اإ�ضدار �ضندات بقيمة 800 مليون د�الر 

اكت�ضافات جديدة تعزز قطاع التعدين يف �ضلطنة عمان

•• دبي -وام:

وقعت �شركة �لحتاد لئتمان �ل�شادر�ت 
�لتابعة  �لئ����ت����م����ان  ح���م���اي���ة  ����ش���رك���ة   -
�لإم���ار�ت  للحكومة �لحت��ادي��ة يف دول��ة 
�ملوؤ�ش�شة  مع  �لتاأمني  لإع��ادة  �تفاقية   -
و�ئتمان  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ل�����ش��م��ان  �ل��ع��رب��ي��ة 
منو  لدعم  وذل��ك  “�شمان”  �ل�شادر�ت 

وتو�شع �ل�شركات �مل�شدرة يف �لإمار�ت.
وتعمل �لتفاقية على زيادة �لتجارة بني 
�لإمار�تية  و�ل�����ش��ادر�ت  �لعربية  �ل��دول 
مع  يتما�شى  مب��ا  �ل��ع��امل��ي  �مل�شتوى  على 
يف  �لنفطية  غر  �لتنويع  ��شر�تيجية 

�لدولة وحتقيق روؤية 2021 .
�لحتاد  �مل�شركة بني  و�شتدعم �جلهود 
لئتمان �ل�شادر�ت و”�شمان “ �لأهد�ف 
�لقت�شادي  �لنمو  ت�شجيع  يف  �ملتمثلة 
يف �ل��ب��ل��د�ن �ل��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل تبادل 
�مل�شاعدة  وت��ق��دمي  و�ملعلومات  �لبحوث 
�لعاملة  �لعربية  �ل��وك��الت  �إىل  �لتقنية 
�لأجنبي  لال�شتثمار  �لرويج  جمال  يف 
لتاأمني  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل����وك����الت  �مل��ب��ا���ش��ر 
مع  �لتعاون  وك��ذل��ك  �ل�����ش��ادر�ت  �ئتمان 
�ملوؤ�ش�شات �لعربية و�لدولية �مل�شاركة يف 

ت�شجيع وترويج �ل�شتثمار و�لت�شدير.
ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان��ات �مل���ال���ي���ة و�مل���وؤ����ش���ر�ت 
“�شي  من�شة  تقدمها  �لتي  �لقت�شادية 
من  فريقا  متتلك  و�ل��ت��ي  �شي”  �آي  �إي 
�لذين  و�ملحللني  �لقت�شاديني  �خلرب�ء 
ودقة  �شمولية  �لبيانات  �أك��رث  يقدمون 

200 دول����ة فقد  �أك����رث م���ن  لق��ت�����ش��اد 
�رت��ف��ع �ل���ش��ت��ث��م��ار �لأج��ن��ب��ي �مل��ب��ا���ش��ر يف 
10.4 مليار  دولة �لإم��ار�ت لي�شل �إىل 
 2018 دي�����ش��م��رب  يف  �أم���ري���ك���ي  دولر 
�أمريكي  10.3 مليار دولر  مقارنة مع 
يف عام 2017. وتوفر هذه �لإح�شاء�ت 
�لإي���ج���اب���ي���ة ف���ر����ش���ة ل�����ش��رك��ة �لحت�����اد 
�لذي  �لدعم  لتعزيز  �ل�شادر�ت  لئتمان 
�ل�شركات �ملحلية من خالل  �إىل  تقدمه 
وبالتايل  �لتمويل  �إىل  و�شولها  ت�شهيل 

تو�شيع �أعمالها يف �لأ�شو�ق �لعاملية.

•• تون�س-رويرتز: 

�أم�ض  و�ف���ق  �لتون�شي  �ل��ربمل��ان  �إن  ل��روي��رز  ن���و�ب  ق��ال 
�لأربعاء على خطة حكومية لإ�شد�ر �شند�ت بقيمة ت�شل 

�إىل 800 مليون دولر هذ� �لعام.
كانت تون�ض باعت يف �أكتوبر ت�شرين �لأول �شند�ت دولية 
ب�شعر  �شنو�ت  خم�ض  لأج��ل  ي��ورو  مليون   500 بقيمة 
بحاجة  تون�ض  �إن  م�شوؤولون  وقال  باملئة.   6.75 فائدة 
�إىل متويل خارجي بنحو 2.5 مليار دولر يف 2019. 
وقال �لنائب مرو�ن فلفال لرويرز “جلنة �ملالية و�فقت 
 800 �إىل  ت�شل  �شند�ت  �إ���ش��د�ر  �حلكومة  خطة  على 

و�أكد نائب �آخر �ملو�فقة. مليون دولر هذ� �لعام”. 
وتوقيت �لإ�شد�ر غر معروف.

ديون  حجم  ب�شاأن  �حلكومة  معار�شة  �أح��ز�ب  و�نتقدت 
نحو  عند  مرتفعا  قيا�شيا  م�شتوى  بلغت  �لتي  تون�ض، 
74 باملئة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل بنهاية 2018. 

وتتهم �لأحز�ب �حلكومة با�شت�شهال �لقر��ض.
كان رئي�ض �لوزر�ء �لتون�شي يو�شف �ل�شاهد قال يف وقت 
�إ���ش��الح��ات م��وؤمل��ة يجب �أن  �إن  �شابق م��ن �ل��ع��ام �حل��ايل 
ُتطبق لإبقاء عجز �مليز�نية حتت �ل�شيطرة لكن خططه 

تو�جه معار�شة قوية من �حتاد�ت �لعمال ذ�ت �لنفوذ.

ومب��وج��ب �لت��ف��اق��ي��ة ���ش��ت��دع��م �لحت���اد 
تو�شيع  خ���ط���ط  �ل���������ش����ادر�ت  لئ���ت���م���ان 
لل�شركات  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأع��م��ال 
�ل��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن دول����ة �لإم������ار�ت مقر� 
�أع��ل��ى من  ن�شبة  تغطية  خ��الل  م��ن  لها 
تعزيز  �إىل  ذل����ك  و����ش���ي���وؤدي  �مل���خ���اط���ر. 
ومتكني �ل�شركات ل�شتك�شاف �ملزيد من 
�لفر�ض وبالتايل تو�شيع نطاق وجودها 

�لإقليمي و�لعاملي.
وقع مذكرة �لتفاهم ما�شيمو فال�شيوين 
�ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة �لحت����اد 

ر��شد  فهد  و�شعادة  �ل�����ش��ادر�ت  لئتمان 
�لإبر�هيم مدير عام موؤ�ش�شة “�شمان” 
بح�شور �شعادة �ملهند�ض �شاعد �لعو�شي 
لتنمية  دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
رئي�ض  �لإد�رة  جمل�ض  ع�شو  �ل�شادر�ت 
لئتمان  �لحت���اد  يف  �لتنفيذية  �للجنة 
�ل�شادر�ت وعدد من كبار �مل�شوؤولني من 

�جلانبني.
ومتثل �لتفاقية مر�جعة قوية ومتابعة 
ملذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني �ل�شركتني يف 
عام 2018 وتتخذ هذه �ل�شر�كة خطوة 

و�أكرث  �إط��ار م�شرك  حيوية يف حتديد 
���ش��م��ول��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ب���ني �ل�����ش��رك��ت��ني مما 
قطاع  على  ود�ئما  قويا  تاأثر�  �شيرك 

�لتجارة و�مل�شدرين يف �لعامل �لعربي.
�شعادته  و�أع��رب ما�شيمو فال�شيوين عن 
“�شمان”..موؤكد�  �شركة  مع  بالتعاون 
تو�شيع  على  �شتعمل  �لتفاقية  ه��ذه  �أن 
�حل��دود ف�شال عن  �لتجارة عرب  نطاق 
�أن��ه��ا ت��دع��م �ل����دور �ل��ك��ب��ر �ل����ذي تقوم 
ب��ه �لحت���اد لئ��ت��م��ان �ل�����ش��ادر�ت يف منو 
�قت�شاد دولة �لإمار�ت من خالل حتفيز 
�لقطاعات غر �لنفطية ودفع �لنمو يف 
و�شتتيح  �لتجارية  �لقطاعات  خمتلف 
م���ن �ملخاطر  �مل���زي���د  ت��غ��ط��ي��ة  ل�����ش��رك��ت��ه 
�ل�شركات  ت�شاعد  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي 
يف �لإم������ار�ت ع��ل��ى �ل��ن��م��و و�مل��ن��اف�����ش��ة يف 

�لأ�شو�ق �لدولية.
ر��شد  ف���ه���د  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه 
دليال  تعترب  �لإت��ف��اق��ي��ة  �إن  �لإب��ر�ه��ي��م 
�ل�شركتني.. ب��ني  �لتحالف  جن��اح  على 
�لقدر�ت  زي���ادة  ب���اأن  �إمي��ان��ه  ع��ن  معربا 
�ل�شادر�ت  �ئ��ت��م��ان  مل��خ��اط��ر  �لك��ت��ت��اب��ي��ة 
تنمية  يف  ت�شاهم  �أن  مي��ك��ن  وتقا�شمها 
وت��ط��ور ����ش���ادر�ت �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة نحو 
�لعمل عن كثب مع  �لعامل وم��ن خ��الل 
.. موؤكد�  �ل�����ش��ادر�ت  �لحت����اد لئ��ت��م��ان 
�شد  �ل��ت��اأم��ني  ح��ل��ول  لتح�شني  �شعيهم 
�أن  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �لئتمان  خماطر 
حت�شني  على  �ملحلية  �ل�شركات  ت�شاعد 

قدرتها �لتناف�شية �لعاملية.

•• م�شقط -وام: 

�شلطنة  يف  �ل��ت��ع��دي��ن  ق���ط���اع  ي��ع��د 
�لرئي�شة  �ل��ق��ط��اع��ات  م���ن  ُع���م���ان 
�أ�شا�شًيا يف �لتنمية  �لتي توؤدي دوًر� 
�لقت�شادية وترتبط به �لعديد من 
�لقت�شادية  و�لأن�شطة  �لقطاعات 
بتوفر  �أ�شا�ًشا  ُيعنى  وهو  �لأخ��رى 
�جليولوجية  و�ملعلومات  �لبيانات 
�ملعدنية �لأ�شا�شية من خالل تنفيذ 
�لعديد من �مل�شروعات �لتي تدعمه 
�جليولوجية  �مل�������ش���وح���ات  م���ن���ه���ا 
�لتنقيب  و�أعمال  و�جليوفيزيائية 

وتقييم �ملو�قع �ملكت�شفة.
للتعدين  �لعامة  �لهيئة   “ وتعمل 
و�إد�رة  تنظيم  على  �ل�شلطنة  يف   “
�أ���ش��ا���ش��ي يف  ق��ط��اع �ل��ت��ع��دي��ن ب�شكل 
ل�شمان  و�لقو�نني  �لأنظمة  و�شع 
ل��ل��رثوة �ملعدنية  �ملُ��ث��ل��ى  �ل���ش��ت��ف��ادة 
و�����ش���ت���ك���م���ال وت���ط���وي���ر �خل���ر�ئ���ط 

و�جليوفيزيائية  �جل��ي��ول��وج��ي��ة 
ُعمان  ل�شلطنة  و�جليوكيميائية 
�لتنقيب  عمليات  يف  و�ل���ش��ت��م��ر�ر 
عن �ملعادن بجميع �أنو�عها ومعرفة 
�ملجالت  خمتلف  يف  ��شتخد�ماتها 
و�مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �ل��ب��ي��ئ��ة و�حل����د 
�ل��ن��اجت ع��ن �لأن�شطة  �ل��ت��ل��وث  م��ن 
�لظو�هر  وح���م���اي���ة  �ل���ت���ع���دي���ن���ي���ة 
�ل�شتفادة  و�إمكانية  �جليولوجية 
للرثوة  و�ل��روي��ج  �قت�شاديا  منه 
�أعدت  وقد  وعامليًّا.  �ملعدنية حمليًّا 
للرثوة  ج����دي����ًد�  ق���ان���وًن���ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ملعدنية �لذي �شدر يف 19 فرب�ير 
�ل�شلطاين  �مل��ر���ش��وم  وف���ق   2019
على   2019-19 رق���م  �ل�����ش��ام��ي 
�شوء نتائج در��شة �لتقييم �ل�شامل 
لقطاع �ملعادن و��شر�شاد� بعدد من 
و�لإقليمية  �لوطنية  �لت�شريعات 
�لهيئة  حر�شت  حيث  �ل�شلة  ذ�ت 
�لقانون  م�����ش��روع  �إع����د�ده����ا  �إّب������ان 

�لأ�شا�شية  �ملحاور  يت�شمن  �أن  على 
�لتي تتبناها �لهيئة لتطوير قطاع 
�لتعدين وتتمثل يف زيادة تناف�شية 
وت�شهيل  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار  �ل����ق����ط����اع 
على  �حل�����ش��ول  �إج�����ر�ء�ت  وت�شريع 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لتعدينية  �مل��و�ف��ق��ات 
�لعمل على جتهيز مناطق تعدينية 
مكتملة �ملو�فقات وطرحها للتناف�ض 
ب��ن��ظ��ام �مل���ز�ي���دة وف���ق �أ���ش�����ض تكافوؤ 
مع  و�ل�شفافية  و�لعالنية  �لفر�ض 
�ملخالفني  على  �ل��ع��ق��وب��ات  ت�شديد 
للمفت�شني  �ل�شالحيات  وتو�شيع 
وحماية  �لتعدين  عمليات  ل�شبط 
�لتز�م  م���ع  ب��ه��ا  �مل��ح��ي��ط��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لقطاع بامل�شاهمة يف تنمية �ملجتمع 

�ملحلي.
�ملعدنية  �ل����رثوة  ق��ان��ون  وي�����ش��اه��م 

�لذي   - ُع��م��ان  �شلطنة  �جل��دي��د يف 
دخل حيز �لتنفيذ يف مار�ض 2019 
�ل�شتثمار  وت�شجيع  تب�شيط  يف   -
�ملو�فقات  جت��ه��ي��ز  ع���رب  ب��ال��ق��ط��اع 
وطرحها  �ل��ت��ع��دي��ن��ي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
�لعالنية  م��ب��ادئ  وف���ق  للمناف�شة 
وتكافوؤ �لفر�ض وزيادة �حلد �لأدنى 
مل�����دة �ل���رخ���ي�������ض �ل��ت��ع��دي��ن��ي من 
و�تفاقية  ���ش��ن��و�ت  خم�ض  �إىل  �شنة 
“ �شنة   20 “ �لمتياز ل تقل عن 
ب��ن�����ش��ب خمتلفة  �لإت�������اوة  وف���ر����ض 
وف����ق �جل�����دوى �لق��ت�����ش��ادي��ة لكل 
معدن وزي��ادة �حلد �لأعلى مل�شاحة 
مربع  ك����م   3 “ م����ن  �ل���رخ���ي�������ض 
“ ومتكني  م��رب��ع  ك��م   5 “ �إىل   “
�أكرث عن خام  �إ�شافة  �مل�شتثمر من 
للرخي�ض �لتعديني و�إعد�د �شجل 

تعديني تقيد فيه جميع �ملعلومات 
و�لبيانات �جليولوجية و�لتعدينية 
�مل�شتثمر وتعاون  �إليها  �لتي يحتاج 
�ملر�فق  لتوفر  �حلكومية  �جلهات 
للمناطق  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة  و�ل���ب���ن���ي���ة 

�لتعدينية وتطويرها.
ك���م���ا ق����ام����ت �ل���ه���ي���ئ���ة ب������اإع������د�د “ 
��شر�تيجية ُعمان للتعدين “ �لتي 
لتطوير  �ل��ط��ري��ق  خ���ارط���ة  مت��ث��ل 
�لقطاع يف �ل�شلطنة كونه �أحد �أهم 
�ل��ت��ي ينبغي  �ل��ق��ط��اع��ات �خل��م�����ش��ة 

وتطوير  �ملعدنية  للمو�رد  �لأم��ث��ل 
�لوطنية  و�لإم����ك����ان����ات  �لأ�����ش����ول 
ل�شمان �لتميز بعيد �ملدى وتعظيم 
رفع  يف  �ل��ت��ع��دي��ن  ق��ط��اع  م�شاهمة 

�مل�شتوى �ملعي�شي.
وق�����������د ح��������������ددت م��������رت��������ك��������ز�ت “ 
للتعدين”  ُع���م���ان  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لقطاع  ت��ط��وي��ر  ي��ت��و�ف��ق م���ع  مب���ا 
�لقت�شاد  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه  و�أه��م��ي��ة 
�آليات  تطوير  خ��الل  م��ن  �لوطني 
وجذب  للمعادن  �لأمثل  �ل�شتثمار 
�لفنية  �ملالءة  �أ�شحاب  �مل�شتثمرين 
�ملهار�ت  وت��ط��وي��ر  ورف����ع  و�مل���ال���ي���ة 
و�لكفاء�ت للكو�در �ملحلية يف قطاع 

�لركيز عليها يف �خلطة �خلم�شية 
�ل�شلطنة  يف  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
“2016-2020 “ . كما تتو�فق 
�لتنويع  �أه��د�ف  �ل�شر�تيجية مع 
�لقت�شادية  و�لتنمية  �لقت�شادي 
�مل�����ش��ت��د�م��ة �مل��ن�����ش��و���ض ع��ل��ي��ه��ا يف 
�لروؤية �مل�شتقبلية لل�شلطنة “ روؤية 

ُعمان 2040«.
تعظيم  �إىل  �ل�شر�تيجية  وتهدف 
�لقيمة �لقت�شادية لقطاع �لتعدين 
و�إد�رة تنمية ��شتد�مة و�ل�شتغالل 

�ل��ت��ع��دي��ن وت��ط��وي��ر ورف���ع م�شتوى 
بالتعدين  �لبيانات �خلا�شة  قاعدة 
وت���ط���وي���ر �ل����در������ش����ات و�لب����ح����اث 
بني  و�مل���و�ءم���ة  بالتعدين  �ملتعلقة 
ورفع  �لتعدينية  و�لن�شطة  �لبيئة 
عمليات �لرقابة و�لتفتي�ض وتب�شيط 
�ملتعلقة  �لج������������ر�ء�ت  وحت�������ش���ني 
موؤ�شر  وحتديد  �لر�خي�ض  مبنح 
�لتعدين  ق���ط���اع  م�����ش��اه��م��ة  ومن����و 
ودعم  �لج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف 
مو�رد  وحت�شني  �لعماين  �ملجتمع 
�لقو�نني  وت��ط��وي��ر  �مل��ال��ي��ة  �لهيئة 
�د�رة  ن��ظ��ام  وتطوير  و�لت�شريعات 

�لر�ث �جليولوجي.

رئي�ض الفلبني ينفد �ضربه 
�ياأمر باإعادة النفايات اإىل كندا 

•• مانيال-رويرتز:

قال متحدث با�شم �لرئي�ض �لفلبيني رودريجو دوترتي �أم�ض �لأربعاء �إن 
دوترتي �أمر حكومته بتكليف �شركة �شحن خا�شة باإعادة 69 حاوية نفايات 

�إىل كند� وترك �حلاويات د�خل مياهها �لإقليمية �إذ� رف�شت ��شتالمها.
ذ�ت  م�شتقلة  دول��ة  “�لفلبني  �شحفية  �إف���ادة  يف  بانيلو  �شالفادور  و�أ���ش��اف 

�شيادة ويجب �أل تعاملها دولة �أجنبية كما لو كانت قمامة«.
 2013 �لفلبني بني عامي  �إىل  �لتي مت �شحنها  �لنفايات  �إن  وتقول كند� 

و2014 كانت يف �إطار �شفقة جتارية مل تدعمها �حلكومة �لكندية.
عملية  �لبلد�ن  ويرتب  �لنفايات  ��شتعادة  �لوقت  ذلك  منذ  كند�  وعر�شت 

�إعادتها.
�إل �أن كند� مل تلتزم مبهلة �نتهت يف 15 مايو- �أيار ل�شتعادة �ل�شحنة مما 

دفع �لفلبني �إىل �شحب دبلوما�شيني كبار من كند� �لأ�شبوع �ملا�شي.
�لق�شية ول بالدنا على  تاأخذ هذه  �أن كند� ل  �لو��شح  “من  بانيلو  وقال 
حممل �جلد. �ل�شعب �لفلبيني ي�شعر باإهانة بالغة ب�شبب تعامل كند� مع 

هذه �لدولة كمكب للنفايات«.
ومل ترد �ل�شفارة �لكندية يف مانيال على طلب تعليق.

وتقدمت �لفلبني بعدة �حتجاجات �إىل كند� منذ �أن ق�شت حمكمة يف عام 
2016 باإعادة �لنفايات.

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/286   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- ز�هد �مر �مر علي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )11643.31( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/272   تنفيذ مدين  
ميثلها   - �ملتحركة  للهو�تف  �لرج����و�ن  موؤ�ش�شة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �لزغبي  حممد  حممود   : قانونا 
�لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )17933.76(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/282   تنفيذ مدين  
 �ىل �ملنفذ �شده/1- �ل�شركة �لكندية �لإمار�تية للمقاولت �لعامة - ذ م م 
ميثلها بالتعاقد/ �حمد فو�ز ح�شنى �ليعاقبة - جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
�ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  وق��دره )27151.09( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م  فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/270  تنفيذ مدين  
ع��ب��د�هلل  جمهول حمل  ت��ب��ور�  باتيال  ���ش��ده/1- ها�شم  �ملنفذ  �ىل 
���ش��رك��ة �لإم������ار�ت لالإت�شالت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/  �لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  )�����ض.م.ع(   �ملتكاملة 
درهم   )10724.60( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/14  مدين جزئي
�شيبينج  تر�نز  �شكان   -2 �نرنا�شيونال  لينز  �شيب  �شيرن  1-�شركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
��ض  مارين  بال�ض  �ملدعي/�شركة  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �ي�شت  ميدل 
�يه )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( �ليونان - �ثينا قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها 
ي��وؤدو� مبلغ وقدره )101000(  بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م 
�ل�شاعة:09:30 �ض  �مل��و�ف��ق:2019/5/30  �لتام.وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض  �ل�شد�د 
بالقاعة:ch2.D.19  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1016  مدين جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ر�غ��اف��ن��در� ك��وم��ار �ن��ان��د �شينغ جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/م�شت�شفى زليخة ذ.م.م وميثلها بالوكالة �ل�شيد:�حمد عبد�حلميد رزق رجب 
وميثله:يون�ض حممد عبد�هلل ح�شن �لبلو�شي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهما مببلغ وقدره )176248( درهم 
و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ملو�فق:2019/5/27  �لثنني  يوم  لها جل�شة  �ملعجل بال كفالة.وحددت  بالنفاذ  �حلكم 
�أو من ميثلك  �ل�شاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.B.10  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/3827( 

   �ملنذر : �خلليج �لتجاري - ذ م م وميثلها �ل�شيد/ حممد يو�شف حممد يو�شف ، مبوجب وكالة 
رقم - 2018/1/111299 و�مل�شدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 2018/5/14 

�لعنو�ن : �ملقر �لرئي�شي لدى دبي �لقاب�شة - ملك جمر� هيلز ديفيلومبنت - مكتب رقم 1 - �م �شقيم 3 - �إمارة 
دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف : 43670346-971 +  - �ض ب : 66000 

�ملنذر �ليه : �آي كيو للنظار�ت - �ض ذ م م  - فرع - يحمل �لرخ�شة مهنية رقم 723997 �ل�شادرة من د�ئرة 
 Bay Avenue( مبنى باي �فينيو ريتيل - )G67( 67 لتنمية �لقت�شادية - وعنو�نه : حمل رقم جيه�
�لبلدية  رقم   -  11 رقم  �لأر���ض   - دبي  �إم��ارة   - �لتجاري  �خلليج   - �لتجاري  �خلليج  منطقة   -  )Retail
 0504675016  : 044542491 - هاتف حممول رقم   : ، هاتف رقم   65957  : 465-346 �ض ب 

 sajid@eyeqopticals.com : 052983863 - �لربيد �لإلكروين ،
يخطر �ملنذر  �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملر�شد يف ذمتها على �ملحل رقم جيه G67( 67( - مبنى باي 
�فينيو ريتيل )Bay Avenue Retail( - منطقة �خلليج �لتجاري - �خلليج �لتجاري - �إمارة دبي - �لر�ض 
و�شريبة  �مل�شتحقة  و�لر�شوم  �ليجار  ب��دل  ي�شتجد من  ما  ، وبخالف   346  -  465 �لبلدية  رق��م   -  11 رق��م 
�لقيمة �مل�شافة حتى تاريخ �لخالء �لفعلي وب��ر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�شوم ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء من 
هيئة كهرباء ومياه دبي وت�شليم �لعني ومفاتيحها للمنذرة خالية من �ل�شخا�ض و�ل�شو�غل وباحلالة �لتي كانت 
عليها عند �لتعاقد وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ��شتالم �لنذ�ر و�إل فاإن �ملنذرة �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ 
�ملنازعات بني  بالف�شل يف  �خلا�شة  �لق�شائية  �للجنة  �ىل  و�للجوء  �ليها  �ملنذر  �لقانونية �شد  �لج��ر�ء�ت  كافة 
�ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين للمطالبة بالخالء و�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملر�شدة من تاريخ �لمتناع عن �ل�شد�د 
حفظ  مع  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  �ليها  �ملنذر  وحتميل  �لفعلي  �لخ��الء  تاريخ  وحتى 

كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 
�لكاتب �لعدل

 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 مذكرة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر

�                             �ىل �ملدعي عليه/ بر�يفت باور خلدمات �حلر��شة - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة يوم �لأربعاء 2019/5/29 �ل�شاعة 11.00 �شباحا 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ، ويف حالة تخلفكم 
فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول 

�ملعجل بال كفالة 
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم �لق�شية
 3706/2019/13 
 3708/2019/13
 3967/2019/13
 3968/2019/13
 4012/2019/13
 4014/2019/13
 4030/2019/13
 4201/2019/13
 4236/2019/13
 4238/2019/13

��شم �ملدعي
 ه�شام جمال فتحي ح�شنى 
حممد عبد�لرحيم مر�شى

عبد�ملنعم جابر �ل�شيد �شعد �حمد
حممود �بو �لفتوح �شالح عبد�لغفار

حممد �شربى �لعزب خليل ��شماعيل 
حممد �شعبان قرين حممد 

م�شطفى حمادة حممود طلبه 
حممد عبد�لعاطي �بو �ليزيد
حممد عثمان �حمد حممد 

�حمد عبد�لبا�شط متويل عبد�لبا�شط  

مبلغ �ملطالبة
28519 درهم + تذكرة �لعودة
28519 درهم + تذكرة �لعودة
22286 درهم + تذكرة �لعودة
22705 درهم + تذكرة �لعودة
22600 درهم + تذكرة �لعودة
22600 درهم + تذكرة �لعودة
19600 درهم + تذكرة �لعودة
25800 درهم + تذكرة �لعودة
12833 درهم + تذكرة �لعودة
13567 درهم + تذكرة �لعودة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : امرييكان بيزني�ص ديفيلومبنت - �ص ذ م م  
 : �لقانوين  �ل�شكل   - �خلليج  �شارع   - دي��رة   - غالريا  ملك   215 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 532649 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 74709    
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/22 وعلى من لديه 
�أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ما�صرتز للمحا�صبة القانونية ب�صام 
عجول  �لعنو�ن : مكتب رقم 8 ملك موزه �شويد�ن �شعيد - ديرة - رقة �لبطني -  هاتف 
: 2233355-04  فاك�ض : 2229115-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : بروجكت�ص لينك - �ص ذ م م  
  - �لثانية  �ل�شناعية  �خل��ور  ر�أ���ض   - �لعقارية  دب��ي  موؤ�ش�شة  ملك   3 م�شتودع   : �لعنو�ن 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 558078  رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 68181  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
   2018/7/10 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق    2019/5/8 بتاريخ   دب��ي 
وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ما�صرتز للمحا�صبة 
القانونية ب�صام عجول  �لعنو�ن : مكتب رقم 8 ملك موزه �شويد�ن �شعيد - ديرة - رقة 
�لبطني -  هاتف : 2233355-04  فاك�ض : 2229115-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : ايرلينك للو�صاطة التجارية - �ص ذ م م  
م�شوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكل   - �مل��ط��ار  ���ش��ارع   - خا�ض  ملك  مكتب   : �لعنو�ن 
حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 567752 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 73247 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري 
بتاريخ   ق��ر�ر حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها 
وعلى    2018/11/22 بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق    2019/5/8
للمحا�صبة  ما�صرتز  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��ض  �أي  لديه  من 
القانونية ب�صام عجول �لعنو�ن : مكتب رقم 8 ملك موزه �شويد�ن �شعيد - ديرة 
- رقة �لبطني -  هاتف : 2233355-04  فاك�ض : 2229115-04  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : بد باث اند مور )�ص ذ م م (  
�لعنو�ن : مكتب ملك غالريا - ديرة - �شارع �خلليج - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 539066 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 60857   مبوجب هذ� 
�لتجاري لديها  �ل�شجل  �لتاأ�شر يف  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئرة  تعلن 
باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8  
و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2018/11/22  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي 
�عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ما�صرتز للمحا�صبة القانونية ب�صام 
عجول  �لعنو�ن : مكتب رقم 8 ملك موزه �شويد�ن �شعيد - ديرة - رقة �لبطني -  هاتف 
: 2233355-04  فاك�ض : 2229115-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ما�صرتز للمحا�صبة القانونية ب�صام عجول
�لعنو�ن : مكتب رقم 8 ملك م��وزه �شويد�ن �شعيد - دي��رة - رقة �لبطني -  
هاتف : 2233355-04  فاك�ض : 2229115-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية   امرييكان 
بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - ديفيلومبنت  بيزني�ص 
2019/5/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/22 وعلى 
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ما�صرتز للمحا�صبة القانونية ب�صام عجول
�ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق��م 8 ملك م��وزه ���ش��وي��د�ن �شعيد - دي��رة - رق��ة �لبطني 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  2229115-04  مبوجب   : فاك�ض    04-2233355  : هاتف    -
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
بتاريخ   دب���ي  حم��اك��م  ق����ر�ر  مب��وج��ب  وذل����ك  م   م  ذ  �ــص   - لينك  بروجكت�ص 
2019/5/8  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/7/10 وعلى 
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ما�صرتز للمحا�صبة القانونية ب�صام عجول
�لعنو�ن : مكتب رقم 8 ملك م��وزه �شويد�ن �شعيد - دي��رة - رقة �لبطني -  
هاتف : 2233355-04  فاك�ض : 2229115-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  ايرلينك 
بتاريخ   دب��ي  حم��اك��م  ق���ر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ص   - التجارية  للو�صاطة 
2019/5/8  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/22  وعلى 
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ما�صرتز للمحا�صبة القانونية ب�صام عجول
�لعنو�ن : مكتب رقم 8 ملك م��وزه �شويد�ن �شعيد - دي��رة - رقة �لبطني -  
هاتف : 2233355-04  فاك�ض : 2229115-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  بد باث 
  2019/5/8 بتاريخ   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م (  م  ذ  مور )�ص  اند 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/11/22 وعلى من لديه 
�أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : نايت�صريدج انرتنا�صيونال - �ص ذ م م 
�ل�شكل    1  - �لتجاري  �مل��رك��ز   - �لرفيع  عبد�ل�شالم  فهد  ملك   1204 مكتب   : �لعنو�ن 
بال�شجل  �لقيد  رق��م   677935  : �لرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1103934  مبوجب   : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شر 
بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2019/5/16 بتاريخ   دبي  ق��ر�ر حماكم 
2019/5/16  وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني الكتبي 
: مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي  �لعنو�ن  وم�صاركوه حما�صبون قانونيون  
�للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لأوىل -  هاتف : 3215355-04   فاك�ض : 04-3215356    
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : دي اآي اإف �صي لل�صتثمار دبي - ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب ملك �شوق دبي �ملايل - �ض �ل�شيخ ز�يد -  �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : 610491  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1028231 مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/2/21  و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/21  وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم 
رقم  : مكتب  �لعنو�ن  �صجاد حيدر و�صركاهم حما�صبون قانونيون   �ملعني  �مل�شفي  �إىل 
O-08A-005 ملك �شمو �ل�شيخ �حمد بن ر��شد بن �شعيد �ل مكتوم - ديرة - رقة �لبطني 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-2238881  : فاك�ض    04-2222126  : هاتف    -

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : امداد ت�صني لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : نخيل - �ملدينة �لعاملية - دبي ICI-RUS-W08-S06  �ل�شكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رق��م   788051  : �لرخ�شة  رق��م    ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   :
�لتاأ�شر يف  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1299331  مبوجب هذ� 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  2019/5/1  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/1  وعلى من 
لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - 
بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 2973071-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز 
�لأوىل -  هاتف : 3215355-04   فاك�ض : 3215356-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
لت�شفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية 
بتاريخ   نايت�صريدج انرتنا�صيونال - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
2019/5/16  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/16  وعلى 
�لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ض  �أي  لديه  من 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �صجاد حيدر و�صركاهم حما�صبون قانونيون
�ل  �شعيد  ب��ن  ر����ش��د  ب��ن  �حمد  �ل�شيخ  �شمو  ملك   O-08A-005 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
مكتوم - ديرة - رقة �لبطني -  هاتف : 2222126-04  فاك�ض : 2238881-04  مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله 
لت�شفية دي اآي اإف �صي لل�صتثمار دبي - ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2019/2/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/21  
وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب 
- ديرة - بور �شعيد - هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 2973071-04 مبوجب هذ� 
�أعاله  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  تعلن 
وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  الغذائية - �ص  املواد  امداد ت�صني لتجارة  لت�شفية 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/5/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/5/1 وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
تبليغ ح�شور جل�شة خربة 

�شادرة عن �خلبري �حل�شابي   د. ب�شام يحيى عجول
�إىل �ملدعي عليها / �شيمبلك�ض �نفر� �شرك�شرز �ملحدودة - فرع دبي 

�إمارة دبي - بردبي - �لرب�شاء �لأوىل - بناية بيناكل على �شارع �ل�شيخ ز�يد - نف�ض بناية مطعم وحلويات 
قي�شر - �لطابق �لعا�شر - مكتب رقم 312 - هاتف رقم 3996724-04 فاك�ض رقم : 3996785-04 ، هاتف 

متحرك : 5778356-050 عنو�ن 
 simplexdubai@simplexinfra.com : لربيد �لإلكروين�

نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة �خلربة يف �لدعوى رقم 2019/1210 جتاري جزئي  حمكمة دبي 
�لإبتد�ئية و�ملقامة �شدكم من قبل  �ملدعي/ �شويز ميدل �ي�شت لإعادة �لتدوير - �ض ذ م م 

ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله للح�شور �ىل مكتبنا �لكائن يف �ل�شقة رقم c08 بناء 
�لعوي�ض �شارع �لرقة ديرة دبي وذلك يف متام �ل�شاعة 12.00  �لثانية ع�شرة من ظهر يوم �لحد �ملو�فق 2 
يونيو 2019  وذلك لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت.  يف حال تخلفكم عن �حل�شور 
�أو عدم �ر�شال وكيل قانوين عنكم خالل �ملهلة �ملحددة فاإن �خلبر �شيبا�شر �جر�ء�ت �خلربة ويقدم تقريره 

للمحكمة من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة.
�خلبري �ملنتدب / د . ب�شام يحيي عجول 

�عالن  �جتماع خربة

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �لدعوى رقم  2018/775 لدى حمكمة دبي �لإبتد�ئية  

�ملرفوعة من : بنك دبي �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 
�ملدعي عليه : �شيد �شهر�م مر �شالح مر �شاحلي 

�ملدعي عليه �ملذكور �عاله مدعو للح�شور �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
يوم   2.00 �ل�شاعة  عقده  �ملقرر  �لهند�شية  �خل��ربة  لجتماع  معتمد 
�لثالثاء �ملو�فق 2019/5/28 وذلك مبقر �خلبر �لكائن دبي - بناية 
- م�شطحب   )505( - مكتب  �شارع عمان   - �لقا�شمي  �شعود  �ل�شيخ 

معه كافة  �مل�شتند�ت �لتي يرغب يف تقدميها للخبر.   
�خلبري / د. م�شطفى بن علي �ل�شرياين      

�إعــــالن بالن�شـــر 

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/733  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-لينك جلوبال ليمتد 2- �رون ميهر� جمهول حمل �لقامة 
)�مل�شرف(  �خلارجية  و�لتجارة  لال�شتثمار  �لعربي  �ملدعي/�مل�شرف  �ن  مبا 
وميثله:نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )3649126( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ:2019/2/13 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة 
  ch2.E.22:بالقاعة �ض  �ل�شاعة:09:30  �مل��و�ف��ق:2019/6/10  �لثنني  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/534  جتاري كلي

�لقامة  حم��ل  جمهول  �شتي  ك�شامنكي  ده���ار�  1-جيفانا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
عبد�لعزيز  �حمد  وميثله:منى  ���ض.م.ع  �لوطني  �لحت��اد  �ملدعي/بنك  �ن  مبا 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  مو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�شباغ  يو�شف 
و�لر�شوم  دره��م   )1.134.799.53( وق��دره  مبلغ  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما 
�ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %15 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
فاأنت  ل��ذ�    ch2.E.22:بالقاعة �ض  �ل�����ش��اع��ة:09:30  �مل���و�ف���ق:2019/5/27 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1851  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �شده/1- رمي ��شامه �حمد �بو�خلر جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري �ض.م.ع وميثله: عبد�هلل حمد 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  �ل�شام�شي قد  �لعمر�ن  عبد�هلل عمر�ن 
 )920957.41( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/1725  تنفيذ جتاري 

�ليا�ض  وميثلها/�ندرو  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  كيلي  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لبناء  مل��ق��اولت  �لتنفيذ/�جلد�ر  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 
ذ.م.م وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )489320( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/1376  تنفيذ جتاري 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  رود كون�شرك�شن  ��شكون  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
با�شاحنات  �مل���و�د  لنقل  �ل��و�ح��ة  �لتنفيذ/جنمة  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�أقام   قد  �لبحر  حممد  ح�شن  حممد  وميثله:يو�شف  ����ض.ذ.م.م  �لثقيلة 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )150404.87( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/1955  تنفيذ جتاري 

�ملوؤجرة  ب��احل��اف��الت  �ل��رك��اب  لنقل  �شتار  حممد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ت�����ض �  ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/كيه 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام   ق��د  �����ض.ذ.م.م  للخدمات  �وتوموتيف 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14010( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2017/1064  ��شتئناف جتاري    
ورثة  م��ن  �ملرزوقي/ب�شفته  عمر  حممد  �شعيد   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ملرحوم/حممد �شعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /حم�شن �شر�فان جهار�شوقي وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر  
كلي  جت��اري   2016/950 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد 
�مل��و�ف��ق 2019/5/28  �لثالثاء   ي��وم  لها جل�شه  ب��ت��اري��خ:2019/6/1 وح��ددت 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

       مذكرة �عالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  �لدعوى 2019/194  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �شده / 1-بركت ريفينارى �ض.ذ.م.م 2- ع�شمت �هلل بركت �هلل جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم / بنك �لحتاد �لوطني ���ض.م.ع وميثله:منى �حمد 
عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم 
و�لر�شوم  جت��اري  حتفظي  حجز   149/2019 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لقر�ر  من 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2019/5/26   �ل�شاعة 09.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 يف �لق�شية رقم 2019/1379 جتاري جزئي  

دبي  حمكمة  قبل  من  �ملعني   ، فرحات  علي  حممد  �حل�شابي/  �خلبر  يعلن 
�لإبتد�ئية - يف �لق�شية رقم 2019/1379 جتاري جزئي و�ملقامة من �ملدعية 
عليها  �ملدعي  فاإن  للمهمة  وتنفيذ�   ، م  م  ذ  �ض   - للدو�جن  �جلزيرة  مزرعة 
�حل�شابية  �خلربة  �جتماع  حل�شور  مدعوه  م  م  ذ   - ماركت  هايرب  �ملنامة 
ب�شخ�شها �و بو��شطة وكيال معتمد� منها و�ملقرر عقده يوم �لأربعاء �ملو�فق 
2019/5/29 �ل�شاعة �لو�حدة ظهر� ، مبقر مكتب �خلبر و �لكائن يف دبي - 
 ، �يب�ض �لطابق 5  ، بناية فندق  �لرقة لالأعمال  �لرقة - مركز  ديرة - �شارع 

مكتب رقم )5001( ، هاتف 2500251-04 ، متحرك : 050-6466748 
�خلبري �ملحا�شبي - حممد علي فرحات

�إعالن ح�شور 
�إجتماع خربة ح�شابية 

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
  �إعالن �شطب قيد

تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/ �شركة دل منطقة حرة -ذ م م  )�جلن�شية : �ملنطقة 
�لعالمية �حلرة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �مارة دبي )�لعنو�ن : 
�ملركز �لتجاري 1 - مكتب 3601-3604 ملك فهد عبد�ل�شالم �لرفيع - �ض ب : 7001(  

و�ملقيدة حتت رقم )4848( يف �شجل �ل�شركات �لأجنبية بالوز�رة.
�لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  لأح��ك��ام  وتنفيذ�ً 
�إجر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديالته 

�لرخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�شادة �أ�شحاب �حلق يف �لعر��ض �ن يتقدمو� باعر��شهم �ىل �لوز�رة يف 

ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�صاد -  ادارة الت�صجيل التجاري

 �ص.ب )3625( دبي 

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�شاد

�لعدد 12333 بتاريخ 2018/5/23   
رقم �لرخ�شة : 90341

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم �ل�شجل �لتجاري 
�إعالن وحل وت�شفية 

�ل�شم �لتجاري : �لرحيق لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - ذ م م 
�لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  �لرحيق   : �ع��اله هي  �ملذكورة  �ل�شركة  بان  للجميع  نعلن 
- ذ م م  �شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة تا�ش�شت يف �م��ارة عجمان مبوجب قانون 
�ل�شركات �لحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة يف د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية و�شجلته  بالتنمية �لقت�شادية  حتت رقم )90341( وقد قرر �ل�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شيد.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

م�شفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��ض �لتقدم به للم�شفي 
�مل��ذك��ورة �ع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر �لع��الن وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة عجمان ،  هاتف :         �ض.ب :  

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية    
حكومة عجمان

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/3891(

�ملنذر : و�ئل �شالح غريب �بر�هيم - �جلن�شية : م�شر 
�شد / �ملنذر �ليه : عمر �شربي حممد �ل�شيد خطاب �جلن�شية : م�شر 

جمهول حمل �لقامة 
�ملو�شوع 

فانا ننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملر�شد لديكم ويف ذمتكم مببلغ 50000 درهم 
�لن���ذ�ر و�ل �شن�شطر  ن�شر  تاريخ  �ي��ام من  �ل��ف دره��م خ��الل خم�شة  خم�شون 
حمملينكم  �شدكم  �أد�ء  �م��ر  و��شت�شد�ر  �شدكم  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ 

كافة �مل�شاريف و�لتعاب مع �حتفاظنا بكافة حقوق �ملنذر �لخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
  �عالن بالن�شر

�ملرجع : 659
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/حمده �شفر حممد �شفر �لن�شاري - �إمار�تية �جلن�شية 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �ملهنية �مل�شماة / ور�شة 
حممد  لل�شيد/  وذلك   )25477( رقم  رخ�شة  مبوجب   - �ملكيفات  لت�شليح  هارون  حممد 
هارون �ز�د - بنغالدي�ض �جلن�شية  تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�شة �ل�شابق ملالكها 
�حلايل ، ومت تغير �ل�شكل �لقانوين للرخ�شة : من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل )موؤ�ش�شة فردية 

بوكيل خدمات( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

  �عالن بالن�شر
�ملرجع : 663

�لإمار�ت   - �لنعيمي  ر��شد  حميد  نا�شر  ح�شة  �ل�شيخة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيدة/  �جلن�شية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته 
)ح�شانة  �لرخ�شة  يف  وذلك  �جلن�شية  فل�شطني   - مر�شه  �بو  �حمد  عبد�لرحيم  �شمر 
من  �ل�شادرة   )723276( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  توليب( 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت �خرى : مت تغير �ل�شكل �لقانوين من 
)موؤ�ش�شة فردية( �ىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى 
ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 
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وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

  �عالن بالن�شر
�ملرجع : 661

�لإمار�ت   - �حلو�شني  ح�شن  �حمد  حممد  �ل�شيد/يو�شف  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�شية 
باإمارة  تاأ�ش�شت  للرجال(  �لروعة  قمة  )�شالون  �لرخ�شة  وذلك يف  �جلن�شية  بنغالدي�ض 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )760123( تعديالت �خرى : تغير �ل�شكل �لقانوين من 

موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

  �عالن بالن�شر
�ملرجع : 657

يرغب  �جلن�شية  بنغالدي�ض   - �لعامل  �شم�ض  �ل�شيد/�شومان  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�شيد/حممد نور �حل�شني 
�ل�شادرة من  �لز�وية(  �لرخ�شة )كافتريا ركن  بنغالدي�ض �جلن�شية وذلك يف   - �وهاب 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 719897 
تعديالت �خرى : ل يوجد 

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : فا�صل لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 307 ملك كيه �م ��ض يف هولدجنز - بردبي - �خلليج �لتجاري - 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 667477 رقم �لقيد بال�شجل 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�شادية بدبي  د�ئ��رة  �لتجاري : 1092171 مبوجب هذ� تعلن 
�أعاله ، وذلك مبوجب  �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/4/22  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2019/4/22 وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني كيو ان 
ايه للتدقيق واحل�صابات �لعنو�ن : مكتب رقم 811 ملك �شتيو�رت جورج ماكدونالد 
- بردبي - �خلليج �لتجاري - هاتف : 3790555-04  فاك�ض : 3790444-04 م�شطحباً 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

�لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : كيو ان ايه للتدقيق واحل�صابات 
�لعنو�ن : مكتب رقم 811 ملك �شتيو�رت جورج ماكدونالد - بردبي - �خلليج 
�لتجاري -  هاتف : 3790555-04  فاك�ض : 3790444-04  مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
ق��ر�ر حماكم دبي  البناء - �ص ذ م م وذل��ك مبوجب  فا�صل لتجارة مواد 
بتاريخ  2019/4/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/22  
مكتبه  �ملعني يف  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عر��ض  �أي  لديه  وعلى من 
�مل�شتند�ت  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  ب��دب��ي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
تبليغ ح�شور جل�شة خربة 

�شادرة عن �خلبري �حل�شابي   د. ب�شام يحيى عجول
�إىل �ملدعي عليها / ذ� غلف �إيليت �إيكوي�شر�ين ليغ - م د م �ض 

ب��الز� 1 - �لطابق 14  ب��رج بوليفارد  ت��اون -  دب��ي لال�شتثمار - د�ون  دب��ي - بردبي - جممع  �إم���ارة 
info@  : �لإل��ك��روين  �ل��ربي��د     0524186676 متحرك  هاتف   -  2623688220  : مكاين  رق��م   -

رقم  �لدعوى  يف  �خل��ربة  مبهمة  تكليفنا  مت  بانه  مبوجبه  نعلمكم   gulfelitetour.com
2019/447 جتاري جزئي حمكمة دبي �لإبتد�ئية و�ملقامة �شدكم من قبل  �ملدعي/ منتجع �حلبتور 
للبولو : ذ م م  - حاليا : �شانت ريجي�ض دبي منتجع ونادى �حلبتور للبولو - ذ م م - �شابقا.  ندعوكم 
ب�شفتكم طرفا يف �لق�شية �مل�شار �ليها �عاله للح�شور �ىل مكتبنا �لكائن يف �ل�شقة رقم c08 بناء 
�لعوي�ض �شارع �لرقة ديرة دبي وذلك يف متام �ل�شاعة 10.00  �لعا�شرة من �شباح يوم �لحد �ملو�فق 
2 يونيو 2019 وذلك لالإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت.  يف حال تخلفكم عن 
�حل�شور �أو عدم �ر�شال وكيل قانوين عنكم خالل �ملهلة �ملحددة فاإن �خلبر �شيبا�شر �جر�ء�ت �خلربة 

ويقدم تقريره للمحكمة من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة.
�خلبري �ملنتدب / د . ب�شام يحيي عجول 

 �إعــــالن بالن�شــر

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
مذكرة �إعالن �ملتنازع �شدهم بالن�شر للح�شور �أمام �خلربة 

بالنز�ع رقم 2019/182 نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي 
بال�شاندر�ن  �شيال   -2 م   م  ذ  ���ض   - �ل��ع��ام��ة  للتجارة  كايفينج   /1 �شدهم  �مل��ت��ن��ازع  �ىل 
بال�شاندر�ن  3- ر�جي�ض تار�كوهات - نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبر�ح�شابيا بالنز�ع 
�و من  باحل�شور  فانتم مكلفون  وعليه  �م���ري   �هلل  ف��رج  م��ن / حممد  و�ملقامة  �ع��اله 
�ل�شاعة    2019/5/30 �ملو�فق   يوم �خلمي�ض  �ملقرر عقده  �خل��ربة  �جتماع  قانونا  ميثلكم 
�لثانية ع�شر ظهر� وذلك مبكتب �خلبر �ملنتدب �لكائن : دبي - �خلليج �لتجاري - بجو�ر 
برج و�ن �منيات - برج بري�شم - �لطابق �لثامن - مكتب 805 - �حمد �حلو�شني لتدقيق 
�حل�شابات.   يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم 
وفقا  �عمالها  �شتبا�شر  �خل��ربة  ف��ان  �حل�شور  عن  تخلفكم  ح��ال  يف  باأنه  علما  بالدعوى 

لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.
 �خلبري �حل�شابي 
�أ�شامة مالك - رقم �لقيد 145    

 �إعالن �إجتماع خربة

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
يف �لدعوى رقم  2019/1915 م�شتعجل  

�ىل �ملدعى عليه �لثاين / �ملر�شي �ملر�شي �ملر�شي خطاب - م�شري �جلن�شية 
حيث �ن �ملدعية / �شعاد علي �شعيد - �شورية �جلن�شية 

، ويطالبك فيها �لق�شاء  قد �قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة 
بندب �لطبيب �ل�شرعي بال�شارقة لتوقيع �لك�شف �لطبي على �ملدعي لثبات حالته وما به 
من �إ�شابات وحتديد ن�شبة �لعجز �لد�ئم �لذي حلق به جر�ء �لإ�شابة ، بالإ�شافة للز�م 

�ملدعي عليهما للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ل�شاعة  متام  يف  �مل�شتعجلة(  �لأمور  )د�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شوركم  يقت�شي  لذلك 
ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك   2019/5/26 يوم  �شباح  من  و�لن�شف  �لثامنة 
�لوقت  وكيل عنكم يف  �ر�شال  �و عدم  ، ويف حالة تخلفك عن �حل�شور  بيانات  لديكم من 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر�لدعوى يف غيابكم. 
مكتب �إد�رة �لدعوى          

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/3885(

�ملنذر / مركز �ت�ض �ت�ض �م لالعمال 
�ملنذر �ليه / ز�كر خان خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�شاكن - �ض ذ م م 

�شيغة �لإعالن بالن�شر 
�ليجار  متاأخر  دره��م   22566 كالتايل  كقيمة  دره��م(   43245( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  نخطركم 
�مل�شتحق عليكم و�ملحرر عنها �شيك رقم "100012" م�شحوب على نور بنك بتاريخ 2018/2/3 و 8540 
�شهور   3 �رجت��اع �شيك و 12000 دره��م غر�مة  �ي��ام وغر�مة  �يجار عن �شهرين وخم�شة  دره��م قيمة 
لعدم وجد �خطار بتجديد �لعقد 2500 درهم �شيانة وذلك على �لعنو�ن �ل��و�رد بالإنذ�ر ، وذلك يف 
�لجر�ء�ت  كافة  قبلكم  يتخذ  ف�شوف  �ل�شد�د  عدم  حالة  ويف  تاريخه  من  �ي��ام  خم�شة  �ق�شاه  موعد 
�لق�شائية  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  �ملنذر مع حتملكم  موكلنا  كافة حقوق  على  للحفاظ  �لقانونية 
و�لفو�ئد �لقانونية �لناجتة عن �لتاأخر يف �ل�شد�د بالإ�شافة �ىل �لتعوي�ض �ملنا�شب �جلابر لل�شرر 

�لو�قع باملنذر. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/3887(

�ملنذر / مركز �ت�ض �ت�ض �م لالعمال 
�ملنذر �ليه/ فر��شان لال�شت�شار�ت �لإد�رية - �ض ذ م م 

�شيغة �لإعالن بالن�شر 
نخطركم ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )35000 درهم( كقيمة كالتايل 20000 درهم متاأخر �ليجار 
غر�مة  دره��م   2000 و  بتاريخ  بنك  نور  على  م�شحوبني  �شيكني  عنهما  و�ملحرر  عليكم  �مل�شتحق 
�رجتاع �شيك و 10500 درهم غر�مة 3 �شهور لعدم وجد �خطار بتجديد �لعقد 2500 درهم �شيانة 
�ي��ام من تاريخه ويف حالة  وذل��ك على �لعنو�ن �ل��و�رد بالإنذ�ر ، وذل��ك يف موعد �ق�شاه خم�شة 
�ل�شد�د ف�شوف يتخذ قبلكم كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية للحفاظ على كافة حقوق موكلنا  عدم 
�ملنذر مع حتملكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية و�لفو�ئد �لقانونية �لناجتة عن �لتاأخر 

يف �ل�شد�د بالإ�شافة �ىل �لتعوي�ض �ملنا�شب �جلابر لل�شرر �لو�قع باملنذر. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/3889(

�ملنذر / مركز �ت�ض �ت�ض �م لالعمال 
�ملنذر �ليه/ فر��شان لال�شت�شار�ت �لإد�رية - �ض ذ م م 

�شيغة �لإعالن بالن�شر 
نخطركم ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )37500 درهم( كقيمة كالتايل 22000 درهم متاأخر �ليجار 
غر�مة  دره��م   2000 و  بتاريخ  بنك  نور  على  م�شحوبني  �شيكني  عنهما  و�ملحرر  عليكم  �مل�شتحق 
�رجتاع �شيك و 11000 درهم غر�مة 3 �شهور لعدم وجد �خطار بتجديد �لعقد 2500 درهم �شيانة 
�ي��ام من تاريخه ويف حالة  وذل��ك على �لعنو�ن �ل��و�رد بالإنذ�ر ، وذل��ك يف موعد �ق�شاه خم�شة 
�ل�شد�د ف�شوف يتخذ قبلكم كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية للحفاظ على كافة حقوق موكلنا  عدم 
�ملنذر مع حتملكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية و�لفو�ئد �لقانونية �لناجتة عن �لتاأخر 

يف �ل�شد�د بالإ�شافة �ىل �لتعوي�ض �ملنا�شب �جلابر لل�شرر �لو�قع باملنذر. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/3888 (

�ملنذر : �شامل �حمد عبد�هلل �ملو�شى )�ملالك( 
�ملنذر �ليه / جاميي �ندري�ض فيجويرو� كوندى )�مل�شتاأجر( 

�ملنذر مبوجب هذ�  وينبه  بدبي  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل�شجل  ع��ديل  �ن��ذ�ر  رق��م 2019/1/99425  �لن��ذ�ر  مبوجب 
�لنذ�ر ينذر �ملنذر �ليه وينبه عليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )37.500( )�شبعة وثالثون �لف وخم�شمائة( درهم 
قيمة �ليجار �مل�شتحقة �ملتاأخرة عليه عن �يجار �لعني �ملوؤجرة عن �ملدة من 2019/1/18 وحتى 2019/4/17 وما 
ي�شتجد من �جره حتى تاريخ �لخالء �لفعلي وت�شليم �لعني �ملوؤجر خالية من �ل�شو�غل مع �شد�د فو�تر �ملياه 

و�لكهرباء و�لت�شالت وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ت�شلم هذ� �لنذ�ر. 
وكذلك ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )37.500( درهم قيمة �لتعوي�ض �ملتفق عليه بالبند 10 من عقد �ليجار �ملربم 
فيما بني �ملنذر و�ملنذر �ليه   و�ل فاإننا �شوف ن�شطر �آ�شفني �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة حلفظ 
و�لر�شوم  �ملحاماة  �تعاب  ذلك  و�مل�شاريف مبا يف  �لر�شوم  كافة  �ليه  �ملنذر  �ل�شاأن مع حتمل  �ملنذر يف هذ�  حقوق 
�لق�شائية ، و�أي تعوي�شات �أو خ�شائر ترتب على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه مبا جاء يف هذ� �لنذ�ر وذلك دون �خالل 

باأي تعوي�شات �و م�شتحقات �خرى ين�ض عليها �لقانون �و عقد �ليجار.
 �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/3890 (

�ملنذر : مدينة �لأعمال �لكويتية �لعقارية - فرع دبي 
�ملنذر �ليها / جروفتى للنقليات - �ض ذ م م 

تنذر  بدبي  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل�شجل  ع��ديل  �ن��ذ�ر  رق��م 2019/1/99414  �لن��ذ�ر  مبوجب 
�ملوؤرخ  �ملرجتع رقم 000386  �ل�شيك  �شد�د قيمة  ب�شرعة وب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  وتنبه 
2019/2/25 مببلغ )8640( درهم وكذلك جتديد عقد �ليجار �و �خالء �لعني �ملوؤجرة �ليها 
وت�شليمها �ىل �ملنذرة خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�ض مع  �ح�شار بر�ءة �لذمة من هيئة �ملياه 
و�لكهرباء وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ �إعالن �لنذ�ر و�ل �شت�شطر �ملنذرة ��شفة �ىل 
�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية لخالء �ملنذر �ليها من �ملاأجور مع �لز�م �ملنذر �ليها 
حقوق  كافة  حفظ  مع  �لتام  �لخ��الء  تاريخ  حتى  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ليجار  بدل  ب�شد�د 

�ملنذرة �لخرى.   
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/3870 (

�ملنذر : كرييتف �ن�شب�شني لعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي - ذ م م
�ملنذر �ليه : �نز� للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 

�شيغة �لإعالن بالن�شر 
فان �ملنذرة تنذركم وفور تبلغكم بهذ� �لخطار �ىل �شرورة تنفيذ ما جاء 
�ملر�شدة يف  دره��م  �لف  �شد�د مبلغ 153  �لعديل مع �شرورة  بالإخطار 
ذمة �ملنذر �ليها ل�شالح �ملنذر يف خالل �شبعة �يام من ت�شلمك هذ� �لن�شر 
و�ل �شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شدك مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�إعالن بالن�شر

�لدعوى رقم 2019/22 جتاري )كلي( �م �لقيوين 
لدى حمكمة �م �لقيوين �لإحتادية �لإبتد�ئية �لد�ئرة �لتجارية �لكلية

�شد �ملدعي عليه �لأول / �شركة �لطابور ل�شناعة �لزيوت و�ل�شحوم 
�ملدعي عليه �لثاين / رومان فر�ن�ش�ض مو�ض 

�ملدعي عليه �لثالث / ميبيل بينتو مو�ض 
�ملدعي عليهم مدعويني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد حل�شور �جتماع �خلربة �ملقرر 
عقده يوم �لحد �ملو�فق 2019/5/26 �ل�شاعة 3.00 ظهر� وذلك مبقر مكتب �شعيد �ل�شارد 
للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية �لكائن يف مبنى �لفجر مركز �لعمال قرب مطار دبي 

�لدويل قرية �ل�شحن - �لطابق �لأول 
رجاء �ح�شار �مل�شتند�ت �خلا�شة بالق�شية لتقدميها للخربة �مل�شرفية.    

�خلبري/ �شارة �ملن�شوري خبري م�شريف وز�رة �لعدل رقم �لقيد 564  

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/3896 
�ل�����ش��ع��ود ، مب��وج��ب وك��ال��ة رق���م �ملحرر  �ب���و  ���ض ذ م م  وميثلها / حم��م��د �شفيق  ل��ل��ع��ق��ار�ت -  �ل��ز�ج��ل  �مل��ن��ذر : 
�ملحرر  رق���م  م�����ش��دق��ة.  وك��ال��ة  مب��وج��ب  ك��و���ش��ت��ي  ت�����ش��ويل  �دري�����ش��ي  ومي��ث��ل��ه/رج��اء   )2014/1/164695(
)2018/1/164166( عنو�نه : دبي ، �نرنا�شيونال �شيتي - �حلى �لفرن�شي بناية رقم P20 حمل رقم 14 

، ور�شان �لأوىل ، ت : 0555564669
�ملنذر �ليه : منات لإد�رة �لعفاليات - �ض ذ م م 

عنو�نه : بناية من�شور �شرف �لرفاعة - �شقة رقم 101 - رقم �لر�ض : 507 - 316 بردبي 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �لخالء �لتام للعقار )بناية من�شور �شرف �لرفاعة - �شقة 101( و�شد�د قيمة 
�ليجار �مل�شتحقة ، بال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر 
�ليجارية  �لقيمة  كامل  ب�شد�د  �ملطالبة  �لتي حتفظ حقه يف  �لقانونية  �لج��رء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر  و�ل 
وم�شاريف �لكهرباء و�ملياه مبا يف ذلك �للجوء �ىل �ل�شلطات �ملخت�شة و�جلهات �لق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل 

�ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم  2019/3898 

�ل�����ش��ع��ود ، مب��وج��ب وك��ال��ة رق���م �ملحرر  �ب���و  ���ض ذ م م  وميثلها / حم��م��د �شفيق  ل��ل��ع��ق��ار�ت -  �ل��ز�ج��ل  �مل��ن��ذر : 
�ملحرر  رق���م  م�����ش��دق��ة.  وك��ال��ة  مب��وج��ب  ك��و���ش��ت��ي  ت�����ش��ويل  �دري�����ش��ي  ومي��ث��ل��ه/رج��اء   )2014/1/164695(
)2018/1/164166( عنو�نه : دبي ، �نرنا�شيونال �شيتي - �حلى �لفرن�شي بناية رقم P20 حمل رقم 14 

، ور�شان �لأوىل ، ت : 0555564669
�ملنذر �ليه : فوك�شتار للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  

عنو�نه : �شكن عمال - غرفة 01 - رقم �لر�ض : 5990267  منطقة جبل علي �ل�شناعية �لوىل 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �لخالء �لتام للعقار )�شكن عمال - غرفة 01( و�شد�د قيمة �ليجار �مل�شتحقة 
، بال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر 
�ملنذر لتخاذ �لجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�شد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�شاريف �لكهرباء 
و�ملياه مبا يف ذلك �للجوء �ىل �ل�شلطات �ملخت�شة و�جلهات �لق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم  2019/3897 

�ل�����ش��ع��ود ، مب��وج��ب وك��ال��ة رق���م �ملحرر  �ب���و  ���ض ذ م م  وميثلها / حم��م��د �شفيق  ل��ل��ع��ق��ار�ت -  �ل��ز�ج��ل  �مل��ن��ذر : 
�ملحرر  رق���م  م�����ش��دق��ة.  وك��ال��ة  مب��وج��ب  ك��و���ش��ت��ي  ت�����ش��ويل  �دري�����ش��ي  ومي��ث��ل��ه/رج��اء   )2014/1/164695(
)2018/1/164166( عنو�نه : دبي ، �نرنا�شيونال �شيتي - �حلى �لفرن�شي بناية رقم P20 حمل رقم 14 

، ور�شان �لأوىل ، ت : 0555564669
�ملنذر �ليه : �خلطوط �لد�خلية لت�شميم �لد�خلي - �ض ذ م م 

عنو�نه : �شكن عمال 21 غرفة - رقم �لر�ض : 2070 - 599  منطقة جبل علي �ل�شناعية �لوىل 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �لخالء �لتام للعقار )�شكن عمال - 21 غرفة( و�شد�د قيمة �ليجار �مل�شتحقة 
، بال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر 
�ملنذر لتخاذ �لجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�شد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�شاريف �لكهرباء 
و�ملياه مبا يف ذلك �للجوء �ىل �ل�شلطات �ملخت�شة و�جلهات �لق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم  2019/3900 

�ملنذر : �لر�ئع للعقار�ت    وميثله مديرها / �ل�شيد هالل �حمد �شيد �شم�ض �ل�شحي وميثله / حممد �شفيق �بو 
كو�شتي  ت�شويل  �دري�شي  رجاء  )2019/1/49675( وميثله  �لر���ض  رقم  وكالة م�شدقة  / مبوجب  �ل�شعود 
�حلى   - �شيتي  �نرنا�شيونال   ، دب��ي   : عنو�نه   )2018/1/164166( �ملحرر  رق��م  م�شدقة  وكالة  مبوجب 

�لفرن�شي بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�شان �لأوىل ، ت : 0555564669
�ملنذر �ليه : ماجد عبد�لو�حد ح�شني عبد�لكرمي �لبلوكي 

عنو�نه : بناية عبد�لر�زق علي ح�شن �لزرعوين - مكتب رقم 434 رقم �لر�ض 0-31 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �لخالء �لتام للعقار )مكتب 434 - بناية عبد�لر�زق علي( و�شد�د قيمة �ليجار 
�لنذ�ر  ه��ذ�  ن�شر  تاريخ  �شهر من  �ق�شاها  م��دة  كله يف  وذل��ك  و�مل��اء  �لكهرباء  فاتورة  �ىل  بال�شافة   ، �مل�شتحقة 
�ليجارية  �لقيمة  كامل  ب�شد�د  �ملطالبة  �لتي حتفظ حقه يف  �لقانونية  �لج��رء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر  و�ل 
وم�شاريف �لكهرباء و�ملياه مبا يف ذلك �للجوء �ىل �ل�شلطات �ملخت�شة و�جلهات �لق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل 

�ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/254   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �بيني�ض �شو�ميناتان �شو�ميناتان  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة 
)�ض.م.ع(  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
�ملنفذ به وقدره )6542.94( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/260   تنفيذ مدين  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ل��ي ع����ارف حم��م��د ع����ارف  جم��ه��ول حمل 
���ش��رك��ة �لإم������ار�ت لالإت�شالت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/  �لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  )�����ض.م.ع(   �ملتكاملة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7185.74( درهم �ىل 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/249   تنفيذ مدين  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ب���الل �ل��ن��وب��ي حم��م��د ب���الل  جم��ه��ول حمل 
���ش��رك��ة �لإم������ار�ت لالإت�شالت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/  �لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  )�����ض.م.ع(   �ملتكاملة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7454.59( درهم �ىل 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/263 تنفيذ مدين  
م  م  ذ  �لإد�ري����ة  لال�شت�شار�ت  �لكندية  �لإم��ار�ت��ي��ة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
وميثلها يف �لتعاقد ز�ير و�يل فال�ض خان جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )20698.79( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/250   تنفيذ مدين  
�لر��شدي   عيد�ض  بخيت  طماطم  مبارك  منى  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ ���ش��رك��ة �لإم�����ار�ت 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  )����ض.م.ع(   �ملتكاملة  لالإت�شالت 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5857.61( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/268   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- م�شبح عبد�هلل م�شبح عبد�هلل �ملهري  جمهول 
لالإت�شالت  �لإم���ار�ت  �شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�ملنفذ به وقدره )12972.94( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/266   تنفيذ مدين  
قانونا/  وميثلها   - �لبناء  مل��ق��اولت  �ملطور  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ع��ل��ي  ن��وح خمي�ض ن��وح �مل��ه��ري  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )19142.92(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/271   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- ميلينيوم �شيتي لالملنيوم و�لزجاج - �ض ذ م م ميثلها 
قانونا �شاهد �لرحمن ن�شيب كل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )9465.80(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/251   تنفيذ مدين  
�حلمادي   عبد�جلبار  �شامل  عبد�جلبار  خليفة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ ���ش��رك��ة �لإم�����ار�ت 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  )����ض.م.ع(   �ملتكاملة  لالإت�شالت 
به وق��دره )14980.52(  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/259   تنفيذ مدين  
�ل�شحي  جمهول  لقيو�ض  ر��شد  �حمد  �شعيد  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  )�����ض.م.ع(   �ملتكاملة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8896.47( درهم �ىل 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/267   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �قبال �شعيد دين �حمد  جمهول حمل �لقامة 
�ملتكاملة  ل��الإت�����ش��الت  �لإم�����ار�ت  �شركة  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�عاله  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د  )�������ض.م.ع(  
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11923.74( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/269   تنفيذ مدين  
 / قانونا  م ميثلها  م  ذ   - �لفر�شان لاللعاب  ���ش��ده/1- مركز  �ملنفذ  �ىل 
�حمد علي عبد �ملح�شن �ل�شعالن - جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6652.45(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/258   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شاه نو�ز ل�شيانة �ملباين )�ض ذ م م( ميثلها قانونا 
�ن طالب  �لقامة مبا  ن��و�ز حاجي عبد�لر�شيد - جمهول حمل  �شاه   :
�لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )10605.04(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/261  تنفيذ مدين  
م  م  ذ  �لذهب - �ض  �ل للمجوهر�ت و�شيانة  �ملنفذ �شده/1- و�ي كى  �ىل 
- وميثلها قانونا / خليل �لرحمن ف�شل �لرحمن  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )10587.64( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م  فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/262   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيد فرحان علي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  قد 
�و  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )14174.10( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/273  تنفيذ مدين  
ذ م م وميثلها قانونا  �لرب�حة للتجارة - �ض  �ملنفذ �شده/1- زهرة  �ىل 
/ح��ي��در حم��م��د ج���و�د دورق����ي - جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )7211.70(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم  2019/3895 
، مبوجب وكالة م�شدقة. رقم  �ل�شعود  �بو  �شفيق  �ملنذر : طالل مر عبد�لقادر �حمد خوري وميثله/ حممد 
�ملحرر  رق��م  م�شدقة  وكالة  مبوجب  كو�شتي  ت�شويل  �دري�شي  رج��اء  وميثله   )2015/1/226653( �ملحرر 
)2018/1/164166( عنو�نه : دبي ، �نرنا�شيونال �شيتي - �حلى �لفرن�شي بناية رقم P20 حمل رقم 14 

، ور�شان �لأوىل ، ت : 0555564669
�ملنذر �ليه : تول هايت�ض خلدمات �إد�رة من�شات - ذ م م 

عنو�نه : �شكن عمال - 65 غرفة - رقم �لر�ض : 1157 - 599 جبل علي �ل�شناعية �لوىل 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �لخالء �لتام للعقار )�شكن عمال - 65 غرفة( و�شد�د قيمة �ليجار �مل�شتحقة 
، بال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر 
�ملنذر لتخاذ �لجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�شد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�شاريف �لكهرباء 
و�ملياه مبا يف ذلك �للجوء �ىل �ل�شلطات �ملخت�شة و�جلهات �لق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة 

ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
           �لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
             مذكرة �عالن �ملدعى عليه بالن�شر 

�ىل �ملدعي عليه/ بر�يفت باور خلدمات �حلر��شة - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة يوم �لربعاء بتاريخ  2019/5/29  �ل�شاعة 11.00 �شباحا 

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ، ويف حالة تخلفكم فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري ، بال�شافة �ىل 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة
ق�شم �لق�شايا �لعمالية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

رقم �لق�شية
 4239/2019/13
 4240/2019/13
 4241/2019/13
 4242/2019/13
 4243/2019/13
 4266/2019/13
 4269/2019/13

م
1
2
3
4
5
6
7

��شم �ملدعي
 علي حماده حممود حممد 

ع�شام عبد�لتو�ب جمعه �شويفي 
حممد �شيد عبد�لعليم عبد�لعاطي 

موؤمن جمعه متويل فر�ج 
�حمد �بو �لعال خمتار عبد�ملاجد 

علي م�شلح �شلمان �شالح 
�حمد حماده عبد�حلميد �بو طالب  

مبلغ �ملطالبة
12833 درهم +  تذكرة �لعودة
16793 درهم +  تذكرة �لعودة
16793 درهم +  تذكرة �لعودة
15400 درهم +  تذكرة �لعودة
18080 درهم +  تذكرة �لعودة
13934 درهم +  تذكرة �لعودة
16207 درهم +  تذكرة �لعودة

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم  2019/1174  تنفيذ عمايل 
�أك��و�ري��و���ض ماجنمنت - م د م ���ض   جمهول حمل  �ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ غزلن بن دريوه وميثله / علي �شلطان 
علي �حلد�د   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )259583( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. بال�شافة �ىل مبلغ 12975 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/256   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لالمع خلدمات تنظيف �ملباين - ميثلها مالكها/ 
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �لحمد  نقي  عبد�هلل  علي  �شالح  ح�شن 
طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9030.29( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/257   تنفيذ مدين  
ميثلها   - م  ذم  �لكمبيوتر  لتقنية  ع��م��ر  حم��م��د  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
قانونا - حممد عمر عبد �لعزيز - جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6138.12(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/252   تنفيذ مدين  
�ل�شيار�ت  زي��ن��ة  وتركيب  لتنجيد  �لفاخر  �لبيت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
وميثلها مالكها : طارق �شيف حممد �شيد حمي �ملرزوقي  جمهول حمل 
�ملتكاملة  لالإت�شالت  �لإم���ار�ت  �شركة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  )���ض.م.ع(  قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )9895.80( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/255   تنفيذ مدين  
�ن  �لقامة مبا  �حمد جمهول حمل  �ح�شان  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ �شركة �لإمار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة )�ض.م.ع(  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )6129.57( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/253   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- علي عبا�ض علي ح�شني  جمهول حمل �لقامة 
�ملتكاملة  ل��الإت�����ش��الت  �لإم�����ار�ت  �شركة  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�عاله  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د  )�������ض.م.ع(  
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10231.92( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1823  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �مللك لل�شجاد و�ملفرو�شات �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة زمرد م�شهد لل�شجاد وميثله: 
هاين رجب مو�شى عبد�هلل �جل�شمي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )215081( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/1680  تنفيذ جتاري 

�ىل �ملنفذ �شده/1- طاهر نعيم للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/باب �فغان�شتان ملقاولت �لنجارة �مل�شلحة وميثله: 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  قد  �ملحرمي  �شامل م�شلم  �حمد  مرمي 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )24528.50( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/1504  تنفيذ جتاري 

�ىل �ملنفذ �شده/1- ر��شد علي ر��شد بن علي �لنقبي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبد�هلل بن �شعيد بن م�شفر �شفر�ن وميثله: علي 
��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2011705( درهم �ىل طالب 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/1675  تنفيذ جتاري 

ن��وره �شعيد  ����ض.ذ.م.م 2-  �ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- �ي �ت�ض دي جي لتجارة �لث��اث 
علي خادم �ملهري )كفيل �شامن( جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
ر��شد  جابر  حممد  ر��شد  جابر  وميثله:  ����ض.م.ع  �ل�شالمي  �لم���ار�ت  م�شرف 
�ل�شالمي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1627545.73( درهم بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1802  تنفيذ جتاري 
حمل  جمهول  �لبلو�شي  جهجر  حممد  مبارك  �شلطان  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
���ض.م.ع وميثله:  �لم��ار�ت �ل�شالمي  �لتنفيذ/م�شرف  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  �ل�شالمي قد  ر��شد  ر��شد حممد جابر  جابر 
درهم   )1466959.78( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1082  تنفيذ مدين 
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد كبر عثمان جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/�مل�شت�شفى �لمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد �ملال( �ض.ذ.م.م 
�أق��ام  عليك �لدعوى �لتنفيذية  وميثله: طالل حممد ح�شن �لتميمي قد 
 )1265411.45( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة 
�شتبا�شر  �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1712  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �شده/1- فاطمة �لزهر�ء �دري�ض �زمي جمهول حمل �لقامة 
روؤيا  �لتاأمني وميثله:  لو�شاطة  �لو�شط  �لتنفيذ/�ل�شرق  �ن طالب  مبا 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام   قد  �لعو�شي  حممد  عبد�هلل 
�ىل  دره��م   )64461.50( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1585  تنفيذ جتاري 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �ملنفذ �شده/1- �شيدلية �لدوحة  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لتجهيز�ت �لطبية )بونيميد( �ض.ذ.م.م وميثله: 
طالل حممد ح�شن �لتميمي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )27381.1( درهم �ىل طالب 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2018/3813  تنفيذ جتاري 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيمبلك�ض �نفر� �شرك�شرز �ملحدودة - فرع دبي - 
�لتنفيذ/عرب  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �جنبية  �شركة  فرع 
�ل�شحر�ء لتجارة معد�ت �لبناء وميثلها مالكها عبد�هلل يو�شف وميثله: 
حمكمة  ق���ررت  �لنعيمي  �ل�شرهان  عبد�لرحمن  حممد  عبد�لرحمن 
دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/3/31 �خطار مدير �ل�شركة �ملنفذ �شدها 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لتنفيذ.   قا�شي  �شعادة  �م���ام  للح�شور 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/12639  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- ��ض �يه �ي �شوبرمي للخدمات �لفنية ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حيدر علي ��شغر علي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
ل�شالح/ �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2019/2/14 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
للمدعي مبلغ )8897(  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  ��شغر علي  حيدر علي 
درهم وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�شياحية عينا �و قيمتها نقد� ما 
مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�شب من �مل�شاريف 
�عتبار� من  يوما  . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/825  ��شتئناف جتاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة ��شيد� للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- عبد�للطيف 
�مل�شتاأنف /م�شرف  �ن  �لق��ام��ة مبا  ك��رمي حممد لطيف جمهول حمل 
�ب��وظ��ب��ي �ل���ش��الم��ي �����ض.م.ع ومي��ث��ل��ه:ج��اب��ر ر����ش��د حم��م��د ج��اب��ر ر��شد 
�ل�شالمي  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2064/2018 
جتاري كلي وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2019/5/29 �ل�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/870  ��شتئناف جتاري    

بدر   -2 ذ.م.م  �لبحرية  للخدمات  �ملتحدة  �لبحار   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
جعفر يو�شف حممد �لن�شاري )كفيل �شامن( جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /م�شرف �بوظبي �ل�شالمي �ض.م.ع وميثله:جابر ر��شد حممد 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ل�شالمي   ر��شد  جابر 
2018/1201 جتاري كلي وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 2019/6/10 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
       �عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/394  �أمر �أد�ء
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد نعمان حممد جعفر جمهول حمل �لقامة 

عبد�هلل  وميثله:حمد�ن  عبا�شي  يو�شف  طالب  �بر�هيم  �ملدعي/�شمر  �ن  مبا 
عبد�لرحمن علي �لهرمي .

 طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/4/29 
�إلز�م �ملدعي عليه حممد نعمان حممد جعفر بان يوؤدي للمدعي �شمر �بر�هيم 
طالب يو�شف عبا�شي مبلغ )�ربعة وع�شرون �لف درهم( و�لفائدة 9%�شنويا من 
تاريخ ��شتحقاق كل �شيك و�لزمته �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة .  ولكم �حلق يف ��شتئناف من �لأم��ر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

مذكرة �عالن بالن�شر
             يف  �لدعوى 2019/48  ��شتئناف تظلم جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- عمر فاروق حممود  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف / �حمد ر��شد �بر�هيم �مل�شند �ملهندي وميثله:عائ�شة حممد 
ح�شن طاهر  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/645 تظلم 

جتاري     
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2019/6/26 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2018/611  تنفيذ عقاري 

�ملبلغ  ، ب�شد�د  مو�شوع �لق�شية:تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:2018/201 عقاري كلي 
�ملننفذ به وقدره )1812634.85( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.

طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور �ل�شالمي �ض.م.م - �شابقا
�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- �شور�ب جويال دهارم بال جويال جمهول حمل �لقامة

مو�شوع �لعالن:
�لعقار نوع �شقة �شكنية - قطعة  بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن  نعلنكم 
�لر�ض 71 - �لكائن مبنطقة �خلليج �لتجاري - ��شم �ملبنى با�ض �شكوير 3/ با�ض �شكوير 12 - رقم 
�لثالثة حتت يد د�ئ��رة �لر��شي  �لكائن مبنطقة �حلبية  �لوحدة 402-205 - �لر���ض رقم 459 
و�لمالك وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )1812634.85( درهم وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا 

بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ:2019/4/18.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/83  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ماج �ند بني �لمار�ت ليمتد ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
عليك  �أق���ام  ق��د  �����ض.ذ.م.م  �لغذ�ئية  �مل���و�د  لتجارة  �ملدعي/بين�شمارك  �ن  مب��ا 
 )50420( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  مو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم 
�لتام.وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق:2019/6/12 �ل�شاعة:08:30 �ض 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/215  جتاري كلي
ب�شر  2- عديل  ذ.م.م  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �ليمامة ل�شتر�د  �شركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ب��ادي  حممود 
�ل�شناعية  �لعوجان  ل�شالح/�شركة  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2019/1/29 بتاريخ 
بان  ذ.م.م  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �ليمامة ل�شتر�د  �شركة  عليها/  �ملدعي  بالز�م  دب��ي(  )ف��رع 
ت�شدد �ىل �ملدعية مبلغ )4510011352( درهم �و ما يعادله بالدولر �لمريكي وفائدة 
�لدعوى  بر�شوم وم�شاريف  و�لزمتهما  �لتام  �ل�شد�د  2018/2/5 وحتى  تاريخ  9% من 
م��از�د على ذلك من طلبات. حكما مبثابة  �ملحاماة ورف�شت  �تعاب  دره��م  �لف  ومبلغ 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/670  جتاري كلي

بان  نعلنكم  �لقامة  ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  كينت  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/9/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�شالح/��شتيل هاو�ض م.م.ح بالز�م �ملدعي عليها بان ت�شدد للمدعية مبلغ )713924( 
درهم وفائدة 9% �عتبار� من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك عن �ملبلغ �لثابت فيه وحتى متام 
�تعاب ورف�شت ما ز�د  �ل�شد�د و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
على ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/2051  جتاري جزئي

�لت�شال  �شبكات  لركيب  �نرنا�شيونال  �نفوتيك  �ي��ه  كيه  1-ي��و   / عليه  �ملدعي  �ىل 
���ض.ذ.م.م وميثله:�حمد  �ملدعي/�رتيك  �ن  �لقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  �لد�خلي 
ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )85.500( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
يوم  لها جل�شة  �لتام.وحددت  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  �قامة  تاريخ  �لقانونيه 12% من 
فاأنت  لذ�    ch1.C.13:بالقاعة �ض  �ل�شاعة:09:30  �مل��و�ف��ق:2019/5/29  �لربعاء 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/854  عقاري كلي
�شركة  وب�شفتها مديرة  ب�شخ�شها   - عبد�لفتاح م�شباح  1-عو�طف   / �ملدخل  �ىل �خل�شم 
�ر�بيا جروب �نف�شتمنت ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ه�شام حممد عفيفي 
عبد�لكرمي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �لق�شاء للطالبان بالز�م �ملدعي عليهم �لول 
و�لثاين على �شبيل �لت�شامن و�لت�شامم باد�ء مبلغ مليونني درهم للطالبان تعوي�شا عن 
�ل�شر�ر �ملادية و�لدبية و�ملعنوية لقاء �لتع�شف وعلى �مل�شروعية يف ��شتعمال حق �لتقا�شي 
و�لق�شاء مبنع تعر�ض �ملدعي عليهم يف تنفيذ �لقر�ر�ت مو�شوع �لدعوى �ل�شلية �ل�شادر 
�ملحاماة. و�تعاب  و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  وباتة  نهائية  �حكام  فيها 
  ch1.B.8:وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق:2019/5/26 �ل�شاعة:10:00 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/1714  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�لو�حد حممد رئيف �ل�شباعي جمهول حمل �لقامة 
فرج  علي  خمي�ض  وميثله:عبد�لعزيز  ���ض.م.ع  �لهالل  �ملدعي/م�شرف  �ن  مبا 
�ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )22.541.18( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة �ض  �ل�����ش��اع��ة:10:00  �مل���و�ف���ق:2019/5/28 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1174  تنفيذ عمايل 
�أك��و�ري��و���ض ماجنمنت م.د.م.������ض جم��ه��ول حمل  �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-  �ىل 
�شلطان  دري��وه وميثله: علي  بن  �لتنفيذ/غزلن  �ن طالب  �لقامة مبا 
علي �حلد�د قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )259583( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�شفة �ىل مبلغ )12975( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

مذكرة �عالن بالن�شر
             يف  �لدعوى 2019/20  ��شتئناف تنفيذ جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- ��ض �ند �ف للتجارة ذ.م.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف/د�ود قربانعلي باك دل وميثله:ح�شن جمعة 
ح�شن حممد �لرئي�شي  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
�ملو�فق  2017/893 تنفيذ جت��اري وح��ددت لها جل�شه يوم �لربعاء  
2019/6/26 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12639 بتاريخ 2019/5/23   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/160  تنفيذ عقاري 

�ىل �ملنفذ �شده/1- تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/تي تي لال�شتثمار�ت �لقاب�شة �ملحدودة وميثله: مي�شال 
�ع��اله و�لز�مك  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام  عليك  ق��د  �م���ادو �شلهوب 
بتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:2018/296 عقاري كلي و�لقا�شي بف�شخ 
عقد �لبيع مو�شوع �لدعوى وبدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3920956.43( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�شامل،  عمر  �شامل  تناول  �جلل�شة  وخ��الل 
�حلديث  للن�شر  �ل�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  م��دي��ر 
�لن�شر و�لكتاب يف دولة  عن و�قع �شناعة 
�إىل  بالإ�شافة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�مل�����ش��ه��د �ل��ث��ق��ايف و�لإب����د�ع����ي �لإم���ار�ت���ي، 
و�ملكانة �لتي تلعبها دور �لن�شر �لإمار�تية 
�لزخم  على  ترتكز  و�لتي  �لقطاع  ه��ذ�  يف 
�ل���ب���الد ل �شيما  ت�����ش��ه��ده  �ل����ذي  �ل��ث��ق��ايف 

م�شروع �ل�شارقة �حل�شاري.
و�أ�شار مدير مدينة �ل�شارقة للن�شر �إىل �أن 
قطاع �لن�شر يف دولة �لإمار�ت حقق قفزة 
�ملا�شية،  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل  نوعية 
�أجرتها  �ل��ت��ي  �ل���در�����ش���ات  �أن  �إىل  لف���ت���اً 
�لن�شر  �شناعة  �شوق  حجم  ح��ول  �ملدينة 
يف دولة �لإمار�ت �أو�شحت �أن منو �لقطاع 
�إىل  دولر  م��ل��ي��ون   260 م���ن  ���ش��رت��ف��ع 
650 مليون دولر، بحلول عام 2030.
�إقباًل  �ل��ن�����ش��ر  ق��ط��اع  ي�شهد  و�أ�شاف:” 
من  خ�شو�شاً  �ل�شباب،  فئة  من  متز�يد�ً 
�ملجال،  ب��ه��ذ�  �ملعنية  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�لأخرى  �مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل��ا���ش��ة  �إىل ج��ان��ب 
�لإمارة  م�شروع  رف��د  ب��اجت��اه  تدفع  �لتي 
 40 م��ن  �أك��رث  �نطلق منذ  �ل��ذي  �لثقايف 

ت��وج��ت تلك  ق��ّي��م��ة، ح��ي��ث  بعنا�شر  ع��ام��اً 
لقب  �ل�شارقة موؤخر�ً  �إمارة  بنيل  �جلهود 

�لعا�شمة �لعاملية للكتاب 2019«.
و�أو�شح”: �إن �لدعم و�جلهود �لتي يبذلها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�لأعلى  �ملجل�ض  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
ل��الحت��اد ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �شموه  قرينة  دع��م 
ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����ش��ة �ملجل�ض 
�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة، �أوجدت 
بيئة ثقافية حا�شنة لل�شباب متكنهم من 
�لرتكاز عليها، وخو�ض عامل �ل�شتثمار يف 

قطاع �شناعة �لن�شر و�لكتاب«. 
�ل�شارقة  م���دي���ن���ة  م���دي���ر  و�����ش���ت���ع���ر����ض 
ل��ل��ن�����ش��ر �ل������دور �ل��ك��ب��ر �ل�����ذي ت���ق���وم به 
م���دي���ن���ة �ل�������ش���ارق���ة ل��ل��ن�����ش��ر، م����ن خالل 
�لن�شر  ل��دور  �لالزمة  �لت�شهيالت  تقدمي 
�لكتاب، حيث توفر  و�لعاملني يف �شناعة 
600 مكتباً للنا�شرين و�لعاملني يف هذ� 
من  متكاملة  ح��زم��ة  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ج��ال، 
و�لعاملية  �ملحلية  و�ل�شر�كات  �لت�شهيالت، 
�لقطاع  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 

و�لرتقاء باملحتوى �لأدبي.

ب�����دوره ل��ف��ت ج���م���ال �ل�����ش��ح��ي م���ال���ك د�ر 
�لكتاب  �شناعة  �أن  �إىل  للن�شر”  “كّتاب 
�شاأن  ����ش���اأن���ه���ا  �ل�������ش���وق  ب��ت��ق��ل��ب��ات  ت���ت���اأث���ر 
�لقطاعات �لأخرى، معرباً يف �لوقت ذ�ته 

عن �شعادته بوجود قيادة حكيمة حري�شة 
على دعم �لقطاع، بالإ�شافة �إىل �ملوؤ�ش�شات 
�لنا�شرين  كجمعية  �جلانب،  بهذ�  �ملعنية 
�لإم���ار�ت���ي���ني مم��ا �أ���ش��ه��م يف ت��وف��ر بيئة 

��شتثمارية مو�تية لل�شباب ت�شجعهم على 
�ل�شتثمار يف �شناعة �لن�شر و�لكتاب.

�شوق  ح���ج���م  �أن  �إىل  �ل�������ش���ح���ي  ول����ف����ت 
�شنو�ت  �أرب��ع  نحو  قبل  بلغ  �لعاملي  �لن�شر 

100.73 مليار دولر، مقابل 100.30 
�لأف��������الم يف  ����ش���وق  ح���ج���م  م���ل���ي���ار دولر 
رئي�ض على  ب�شكل  تعتمد  و�لتي  هوليوود 
و�ل�شيناريوهات  �ل���رو�ئ���ي���ة،  �ل��ن�����ش��و���ض 
�ملكتوبة، م�شر�ً �إىل �أن �ملوؤلفات �لأجنبية 
�ملرجمة ت�شتحوذ على 70 % من حجم 

�شوق �لن�شر �لعربي.
فر�شة  �أم��ام  �لنا�شرين  �أن  �ل�شحي  وب��ني 
�لأرقام،  تلك  وعك�ض  لال�شتثمار  مو�تية 
خالل  من  �لعربي،  �لن�شر  قطاع  ل�شالح 
روؤي����ة و����ش��ح��ة، و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات تدر�ض 
ت��وج��ه��ات ����ش���وق �ل��ن�����ش��ر، و�ل���ت���ح���ول �إىل 
ت��رج��م��ة �لإب�����د�ع �لأدب�����ي �ل��ع��رب��ي، �لذي 
�إىل  وت�شديره  و����ش��ح��اً،  تق�شر�ً  ي�شهد 

�لأ�شو�ق �لعاملية.
�ملرزوقي،  علي  �مل��وؤل��ف  �أك���د  جانبه  وم��ن 
�أن دخوله  �إمار�تي وخليجي  نا�شر  �أ�شغر 
ق��ط��اع �لن�شر ج���اء ت��ع��ب��ر�ً ع��ن رغ��ب��ة يف 
�لن�شر،  جم��ال  يف  �إيجابي  تغير  �إح���د�ث 
على  متابعيه  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أن  ب��ني  ح��ي��ث 
�إليه  نقلو�  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
يف  تو�جههم  �لتي  و�لتحديات  �ل�شعوبات 
ق�شية ن�شر موؤلفاتهم، �لأمر �لذي دفعه 

مبا�شرة بعد ن�شر كتابه �إىل فتح د�ر ن�شر 
خا�شة به.

�أن دخ���ول���ه عامل  �مل����رزوق����ي ع��ل��ى  و����ش���دد 
و�لكتاب،  �ل��ن�����ش��ر  ���ش��ن��اع��ة  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
لي�ض مادياً بالدرجة �لأوىل، بل يقوم على 
�أنه  �شيما  ل  بامتياز،  ثقايف  و�أ�شا�ض  مبد�أ 
تغرقه  �ل�شوق  �أن  بحثه  خ��الل  م��ن  وج��د 
�لتي  �ل�شعيفة  �ل��رج��م��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لذي دفعه  �لأم��ر  تعترب م�شيعة للوقت، 
�ملوؤلفات  يف  �لتخ�ش�ض  ع��ن  �لبحث  �إىل 
حيث  �لكم،  على  ل  �لنوع  على  و�لعتماد 
�ل��ت��ي حتمل يف  �مل��وؤل��ف��ات  ي��رك��ز على تلك 

ثناياها ر�شائل ثقافية ثرية.
ودعا �ملرزوقي �ل�شباب �إىل خو�ض جتربة 
تكاملية  ي�شتغلو�  و�أن  �لثقايف،  �ل�شتثمار 
و�أن  �لبالد،  ت�شهدها  �لتي  �لن�شر  �شناعة 
�لقطاع  به  يحظى  �ل��ذي  �لدعم  يوظفو� 
من قبل �حلكومة، بالتخ�ش�شية و�لنوعية 
و�لرجمات،  و�لتاأليف  �لن�شر  جم��ال  يف 
�لتناف�شية يف  م��ن  م��زي��د  �أج���ل خ��ل��ق  م��ن 
هذ� �لقطاع �حليوي، �لقادر على ��شتيعاب 
�أعد�د كبرة من دور �لن�شر و�لعاملني يف 

جمال �لتاأليف و�لرجمة.

خلل جل�صة رم�صانية حوارية نظمتها »نا�صر«

مليون د�الر حجم �ضوق �ضناعة الن�ضر يف االإمارات بحلول 2030  650

•• اأم القيوين-وام:

�لقيوين  ب��اأم  �ملعرفة  تنمية  و  �لثقافة  وز�رة  مركز  نظم 
م��ع��ر���ش��ا ل��ل�����ش��ور �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة ب��ع��ن��و�ن “ ز�ي����د رمز 

�لت�شامح” �شمن بر�جمه و �أن�شطته يف عام �لت�شامح .
يهدف �ملعر�ض �إىل �لتعريف بنهج �لقائد �ملوؤ�ش�ض �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه وروؤيته لتحقيق 

�لتعاي�ض �ل�شلمي بني �شعوب ودول �لعامل .

�ل�شيخ خليفة  �أقيم يف م�شت�شفى  �ل��ذي   - �ملعر�ض  �فتتح 
�لعام باأم �لقيوين - ري�شا فان دير مروي �ملدير �لإد�ري 
للم�شت�شفى و عبد�هلل علي بوع�شيبة مدير �ملركز �لثقايف 

باأم �لقيوين و عدد من موظفي �لد�رة بامل�شت�شفى.
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  للمغفور  ل��وح��ة   70 �مل��ع��ر���ض  ���ش��م 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه حتكي م�شرة ر�ئ��دة و  �شلطان 
تاريخية يف تر�شيخ مبد�أ �لت�شامح و �لتعاي�ض مع خمتلف 
�لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�لأدي���ان  و�جلن�شيات  �لثقافات 

تعترب مركز� ح�شاريا متقدما يف حتقيق �ل�شالم لكل من 
يقطن على �أر�شها.

و  �لنبيلة  و�لقيم  �لت�شامح  �ملعرو�شة  �ل�شور  وعك�شت 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  للمغفور  �لكرمية  �لأخ���الق 
للقاء�ت  توثيقها  خ��الل  م��ن  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�لعلماء  و  �ل���ع���امل  دول  وزع���م���اء  ق����ادة  م���ع  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 
عن  �ملعربة  �ل�شور  من  جمموعة  �إىل  �إ�شافة  و�ل��وع��اظ 
�لر�حم و �ملحبة و�لتالحم �ملجتمعي �لتي جتمع �ملغفور 

له �ل�شيخ ز�يد مع �لأطفال وكبار �ملو�طنني .
“ ز�ي��د رمز  �إن معر�ض  بو ع�شيبة  ق��ال عبد�هلل علي  و 
وذلك  �ل��ت��ع��اي�����ض  و  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ي��ر���ش��خ  �لت�شامح” 
�نطالقا من نهج �لقائد �ملوؤ�ش�ض �لر��شخ يف دعم �ملبادر�ت 
تعزز  و  �ملجتمع  يف  �لت�شامح  روح  تبث  �لتي  و�لأن�شطة 
ر�ئ��د� يف جمال  مكانة دول��ة �لم���ار�ت و جعلها منوذجا 
مظاهر  خمتلف  ون��ب��ذ  �حل�����ش��اري  �لن��ف��ت��اح  و  �لت�شامح 

�لتمييز.

من جانبها ثمنت ري�شا فان دير جهود �ملركز �لثقايف باأم 
بالتعاون  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  وتنفيذ  تفعيل  يف  �لقيوين 
�شعادتها  عن  ..معربة  بالدولة  �ملوؤ�ش�شات  و  �جلهات  مع 
معر�ض  لإقامة  �لعام  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  باختيار 
فئات  ح��ي��ة جلميع  ل��ي��ك��ون من�شة  �ل��ت�����ش��ام��ح  رم���ز  ز�ي���د 
جمعت  �لتي  �ل�شور  على  �طالعهم  خ��الل  من  �ملجتمع 
�مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د م��ع �لأط��ف��ال و ك��ب��ار �ملو�طنني 

وقادة دول �لعامل.

»ثقــايف اأم القيـــويــن« ينظــم معر�ض زايــد رمـــز الت�ضــــامــــح 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لثالثاء  �لأول  �أم�������ض  م�����ش��اء  �خ��ت��ت��م��ت 
�جلولة  م��ن��اف�����ش��ات  �أب���وظ���ب���ي  م�����ش��رح  يف 
ُمرتل  �أف�شل  م�شابقة  م��ن  �لأخ���رة  قبل 
�ملهرجان  فعاليات  �شمن  �لكرمي،  للقر�آن 
�ل��رم�����ش��اين �ل���ر�ب���ع ع�����ش��ر �ل����ذي ينظمه 
ن��ادي ت��ر�ث �لإم��ار�ت برعاية �شمو �ل�شيخ 
�شاحب  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان 
�ل�����ش��م��و رئ��ي�����ض �ل���دول���ة رئ��ي�����ض �ل���ن���ادي، 
بالتعاون مع عدد من �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات 

حارب  بح�شور  وذل��ك  و�لد�عمة،  �لر�عية 
�أبوظبي،  م�����ش��رح  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ح��رب��ي 
�لعالقات  �إد�رة  م��دي��ر  روي�����ش��ان  وحم��م��د 
يف  �مل�شوؤولني  م��ن  ب��الإن��اب��ة،وع��دد  �لعامة 
�ملت�شابقني، وجمهور غفر  �لنادي، وذوي 

من متابعي فعاليات �ملهرجان.
و���ش��ارك يف ه��ذه �جل��ول��ة ثالثة وع�شرون 
�لأ�شبال،  �مل�����ش��اب��ق��ة؛  فئتي  م��ن  مت�شابقا 
من  ق��دم��و�   ، دول  ت�شع  مثلو�  و�ل�����ش��ب��اب، 
مناطق متنوعة من �إمار�ت �لدولة، ومتيز 
كامال.  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  بحفظ  معظمهم 

خالد  �حلافظ  �ل�شيخ  ف�شيلة  �أع��رب  وقد 
�مل�شابقة  ب��ري��ك ع�����ش��و جل��ن��ة حت��ك��ي��م  ب��ن 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه مل�����ش��ارك��ت��ه يف جل��ن��ة حتكيم 
�لذي  �لرم�شاين  �ملهرجان  لهذ�  �مل�شابقة 
ب��ات ع��الم��ة ف��ارق��ة يف ليايل  ب��اأن��ه  و�شفه 
�شهر رم�شان، مو�شحا �أن �ل�شمر يف رحاب 
�ل���ق���ر�آن و �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة �لأخ���رى 
، م��ت��ع��ة م���ا ب��ع��ده��ا م��ت��ع��ة، وم��ث��م��ن��ا عاليا 
ز�يد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
�آل نهيان بتنظيم هذ� �ملهرجان و�هتمامه 

بتطويره ورعايته �لد�ئمة.

اختتام اجلولة قبل االأخرية من م�ضابقة اأف�ضل مرتل يف املهرجان الرم�ضاين بنادي تراث االإمارات

•• ال�شارقة-الفجر:

نّظمت نا�صر-اأول موقع عربي اإلكرتوين متخ�ص�ص بق�صايا �صناعة الن�صر 
اأم�ص الأول الثلثاء، بعنوان  والنا�صرين، جل�صة حوارية رم�صانية يوم 
خللها  من  ا�صتعر�صت  الن�صر”،  قطاع  يف  وال�صتثمار  الإمارات  “�صباب 
واقع الن�صر، والدور الذي تلعبه مدينة ال�صارقة للن�صر يف هذا القطاع، 
مب�صاركة كل من �صامل عمر �صامل، مدير مدينة ال�صارقة للن�صر، والنا�صر 
اإماراتي  نا�صر  اأ�صغر  املرزوقي،  للن�صر”، وعلي  “دار كّتاب  ال�صحي  جمال 

وخليجي، ومالك دار ن�صر مدار.
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حب النا�ص نعمة اأدعو اهلل اأن يدميها

غادة عبدالرازق: )حد�تة مرة(
 اأق�ضر جتربة قدمتها لعمل درامي

�ل���در�م���ا  م���ن  م��وق��ف��ك  ح�����ش��م  ع���ن  ت����اأخ����رك  ���ش��ب��ب  • م���ا 
�لرم�شانية؟

قدمتها  جتربة  �أق�شر  م��رة(  )حدوتة  جتربة  �أن  �حلقيقة   -
لعمل در�مي من حيث وقت �لت�شوير و�ل�شغط �لذي عملناه 
�لنهاية  يف  �ل��ن��ور،  �إىل  �لعمل  ي��خ��رج  حتى  فيه 
�ل���ك���ل يعرف  م�����ش��ك��الت  و�ج����ه����ُت 
تفا�شيلها، ويف �لوقت 
كنت  ن����ف���������ش����ه 
�أبحث عن 
ع������م������ل 
مه  قد �أ

ب�شكل 
ج��������ي��������د 
و�أ���������ش��������ع��������ر 
م���������ن خ�����الل�����ه 
�أن���ن���ي ق�����ادرة على 
بال�شورة  �حل�شور 
�لتي ينتظرها مني 
�جلمهور من حيث 

�مل�شتوى �لفني.
وع�����ن�����دم�����ا ق��������ر�أت 
ق���������ش����ة )ح�����دوت�����ة 
م���رة( و�ف��ق��ت على 
�لتجربة  خ���و����ض 
ل�����ك�����ن �لأم�������������ر مل 
ي����ك����ن حم�������ش���وم���اً 
وق���ت قريب،  ح��ت��ى 
�لت�شوير  وب����د�أن����ا 
بالعر�ض  ل���ل���ح���اق 
وعملنا  �ل��رم�����ش��اين، 
حت�������ت �����ش����غ����ط �����ش����دي����د 
�ملا�شية فنحن  �لفرة  خالل 
�شاعات  �لت�شوير  يف  م�شتمرون 
طويلة يومياً يف رم�شان بال �إجاز�ت 
40 يف �ملئة من  �أنه تبقى نحو  خ�شو�شاً 

�مل�شاهد بد�أ رم�شان دون �أن ن�شورها.
موؤلفه  �أن  خ�شو�شاً  �لعمل،  �خرت  كيف   •

يخو�ض جتربة �لكتابة للمرة �لأوىل؟
�أ�شدقاء  ط���ري���ق  ع���ن  ع��م��ر  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ت   -
�أعمايل وعندما  م�شركني بيننا ومنهم مدير 
قر�أت �لفكرة حتم�شت خلو�ض �لتجربة من دون 
�حر�يف  ب�شكل  مكتوبة  معاجلته  فالعمل  ت��ردد 
جد�ً و�لأح��د�ث جذبتني منذ قر�ءتها لذ� �شعرت 
تقدميه  �ل��ذي ميكنني  �ل�شيناريو  على  �أنني عرثت 
بد�أ  هنا  ومن  �ل�شابقة،  �لأعمال  عن  خمتلف  ب�شكل 

�لتح�شر للعمل.
ن��ع��م ت���ط���ور�ت �لأح�����د�ث ج��ذب��ت��ن��ي م��ن��ذ �لقر�ءة 
�لأوىل، فالأحد�ث تت�شاعد ب�شكل كبر لن ي�شعر 
معها �جلمهور بامللل وما �شاهدمتوه حتى �لآن 
لي�ض كل �شيء فاحللقات يف �لنهاية �شت�شهد 
�نقالباً كبر�ً وتطور�ت ل �أ�شتطع �حلديث 

عنها، لكن �نتظروها.
�ملخرجة  م��ع  �ل��ع��م��ل  يف  ت��ت��ع��اون��ني   •
جتربة  تخو�ض  �لتي  �أحمد  يا�شمني 

�لإخر�ج �أي�شاً للمرة �لأوىل؟
- ب��ال��ف��ع��ل ي��ا���ش��م��ني ���ش��ت��ك��ون من 
�لقريب  يف  �ل�شاأن  ذو�ت  �ملخرجات 
�أول  �أن  �جلميع  و�شيذكر  �لعاجل، 

جتربة لها كانت معي يف "حدوتة مرة"، فهي خمرجة لديها 
روؤية وقادرة على �لتعبر عن روؤيتها من خالل �لق�شة �لتي 
حري�شة  فكانت  للت�شوير  �ليوم  من  ذل��ك  ومل�شت  ت�شورها، 

على �أن تخرج جميع �مل�شاهد ب�شكل جيد.
بع�ض  يف  �ل��ت��وج��ه  يف�شلون  �ل��ن��ج��وم  �أن  ي���رى  �لبع�ض   •
ف��ر���ض وجهة  مل��خ��رج��ني ج���دد ح��ت��ى يتمكنو� م��ن  �لأع���م���ال 

نظرهم؟
- ه��ذ� �لم���ر خ��اط��ئ ك��ل��ي��اً، لأن���ه ل ي��وج��د عمل جيد يخرج 
�أن يكون هناك خمرج م�شوؤول عن �لعمل، وعلى  للنور، دون 
�لذين  �مل��خ��رج��ني  جميع  م��ن  ��شتفدت  �ل�شخ�شي  �مل�شتوى 
عملت معهم من قبل و��شتفدت �أي�شاً من يا�شمني يف جتربتها 
معي، و�ملمثل ل ميكن �ن ينجح وهو يفكر يف �أمور غر دوره 
�أك����ون م�����ش��وؤول��ة ع��ن م��ه��ام �ملخرج  خ���الل �ل��ت�����ش��وي��ر، فكيف 
و�ملمثل بالوقت ذ�ته، �إذ كان �لأمر كذلك فلن �أ�شتطع �لإملام 

بال�شخ�شية مطلقاً.
على  �ل���وق���ت  ���ش��ي��ق  �أّث������ر  ه���ل  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة،  • مب��ن��ا���ش��ب��ة 

�لتح�شر�ت؟
�لأول  �ليوم  �رت��د�ء مالب�شها يف  �ل�شخ�شية مبجرد  �أعي�ض   -
للت�شوير وتظل معي حتى نهاية �لت�شوير، هناك ت�شور مت 
و�شعه قبل �أن نبد�أ مع فريق �لعمل وجل�شنا معاً و�تفقنا على 
متعلقاً  بال�شخ�شية  �رتباطي  يظل  �لنهاية  يف  لكن  �شيء  كل 

ب�شكل رئي�شي بالت�شوير و�لدخول يف �أجو�ئها.
�خلارجي؟ �لت�شوير  بتاأخر  �لعمل  تاأثر  • هل 

طبيعة  ب�شبب  و�خلارجي  �لد�خلي  بني  ما  �مل�شاهد  ن�شور   -
�أحد�ث  �رتبط بوجود  د�ئماً  �لو�قع علينا  �لأح��د�ث، و�لعبء 
قمنا  �أي��ام  فهناك  �أي�شاً،  �خل��ارج  يف  بت�شويرها  نقوم  كثرة 
بالعمل فيها ملدة يومني متو��شلني وفريق �لعمل مل يتو�ن 
بالعر�ض  �للحاق  ن�شتطع  كي  �مل��ح��ددة  باملو�عيد  �لل��ت��ز�م  يف 

�لرم�شاين.
من  �أك���رث  �لت�شوير  م��وق��ع  ح���ول  �ل��ت��ف  �جل��م��ه��ور  • ل��ك��ن 

مرة؟
�لنا�ض  ��شعر بال�شعادة وبحب  - بالفعل وهذ� �لمر يجعلني 
يل ول ي�شايقني بالرغم من �أنه ي�شبب �شغط علينا كفريق 
عمل ب�شبب �شيق �لوقت و�لر�كور�ت �خلا�شة بامل�شاهد لكن 

يف �لنهاية حب �لنا�ض نعمة �أدعو �هلل �أن يدميها.
قد  �شا�شة  م��ن  �أك���رث  على  �لعمل  ع��ر���ض  �أن  ت��ري��ن  ه��ل   •

�أفادك؟
خ�شو�شية  له  �حل�شري  �لعر�ض  �أن  نتفق  دعنا  بالتاأكيد،   -
�أي�شاً، فاجلمهور �شيتمكن يف  و�لعر�ض �مل�شرك له مميز�ت 
م�شاهدة  �شا�شة من  �أك��رث من  للعمل عرب  �مل�شرك  �لعر�ض 
�مل�شل�شل يف �أي وقت على مد�ر يوم على �لعك�ض من �لعر�ض 
4 مر�ت  �أك��رث من  �إعادته  �لعمل تتم  �ل��ذي ل يجعل  �مل�شفر 

يومياً يف �أف�شل �لأحو�ل.
�لقادمة؟ م�شاريعك  عن  • ماذ� 

- حالياً ل �أفكر �شوى يف �لنتهاء من ت�شوير �مل�شل�شل وبعدها 
�شاأح�شل على �إجازة ب�شبب �ملجهود �لكبر �لذي بذلنا خالل 
�لت�شوير و�شاح�شم بعدها خطوتي �لقادمة خا�شة �أن هناك 

�أفكار�ً لأكرث من عمل لكن مل �أح�شم موقفي منها كلياً.

�صكرًا اأنغام واأحمد اإبراهيم
قالت غادة �إنها حتر�ض على �لهتمام ب�شارة �لعمل باعتبارها 
جزء�ً رئي�شياً من �لعمل بالفعل ول تقل �أهمية عنه، م�شيفة: 
�إن�شانة  فهي  حقها،  �نغام  �أعطي  �أن  �أ�شتطع  لن  قلت  "مهما 
جميلة هي وزوجها �أحمد �إبر�هيم �لذي �أ�شرف على �لأغنية".
و�أ�شافت �أنه ما ل يعرفه �لكثرين �ن �أنغام مل تتقا�َض �أجر�ً 
وهذ�  �لعمل  فريق  �إىل  و�أه��دت��ه��ا  �لأغ��ن��ي��ة،  تقدميها  مقابل 
على  و�أ�شكرها  كبرة  فنانة  فهي  عليها  غريباً  لي�ض  �ملوقف 

دعمها للعمل.

هل تعود كارال حداد بعد 
رم�ضان اىل ال�ضا�ضة؟

خا�شة  برجمة  مكانها  لتحل  �ل�شا�شات  عن  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  تغيب 
ب�شهر رم�شان وملدة ثالثني يوماً، وكما بات معلوًما فاإن �لفرة �لفا�شلة 
بع�ض  ت�شوير  �لقنو�ت  ق��ررت  لذ�  و�خلريف طويلة،  �ل�شيف  بني برجمة 

�حللقات �جلديدة من بر�جمها لتعود بها بعد �ل�شهر �لف�شيل.
و�كدت  مقدمة �لرب�مج كارل حد�د،  �أنها بد�أت بعقد �جتماعات مع فريق 

عمل برنامج “fi-male” ليعود ب�شهر حزير�ن بحلقات جديدة.
�أربعة جنوم ثم ياأخذ  �أربع حلقات فقط مع  “حد�د” �أنها �شت�شور  ولفتت 

�لربنامج ��شر�حة يف �شهري متوز و�آب.
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �لأ�شماء �لتي �شت�شارك يف �حللقات، �أكدت �ن �لربنامج 
ل ز�ل يف مرحلة �لتفاو�ض مع �لنجوم �لذين �شي�شاركون ولي�ض هناك حتى 

�للحظة �أي �إ�شم حمدد.
رم�شان مع  �شهر  قبل  برناجمها  �إختتمت  قد  كانت  ح��د�د  ك��ارل  �ن  نذكر 

�لنجم معني �شريف.

�ضمية اخل�ضاب عن )ت�ضتقوي(: 
اأق�ضد بها اأحمد �ضعد

حّلت �لفّنانة �ُشمّية �خل�ّشاب �شيفة يف برنامج )�شيخ �حلارة( �لذي تقدمه 
�لفّنان  �لكثر من تفا�شيل خالفها مع  ، وك�شفت  ب�شمة وهبة  �لإعالمية 

�أحمد �شعد.
بها  تق�شد  كانت  م��وؤخ��ر�ً  طرحتها  �لتي  ت�شتقوي  �أغنية  �أّن  �شمية  و�أّك���دت 

�أحمد �شعد مبا فعله معها خالل فرة زو�جهما.
و�أّكدت خالل �حللقة �أّنه من �ل�شعب �لتحّدث معه ب�شكل عقلي، وو�شفت 

رّدة فعله ب�)غر عقلية(.
و�أ�شافت �أّنها جعلته ُموؤّخر�ً يتحّدث ب�شكل �شليم وعقلي مع �لنا�ض وقالت: 

)�أنا كنت ب�شتغل دكتورة وممر�شة حما�شبة وطباخة و�شت بيت(.

يارا من اأكرث الفنانات 
ن�ضاًطا على االنرتنت

ن�شهده  �ل���ذي  و�ل�����ش��ري��ع  �لكبر  �ل��ت��ط��ّور  م��ع 
مو�قع  ��شتعمال  ب��ات  �حل���ايل،  زمننا  يف 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي م���ن �لم����ور 
ميلك  ل  وم��ن  حياتنا،  يف  �ل�شا�شية 
�ي ح�������ش���اب���ات ���ش��م��ن ه�����ذ� �ل���و�ق���ع 
متفاعل  غ����ر  �و  �لف����ر������ش����ي، 
ون�ِشط على ح�شاباته، ُيعترب )دّقة 

�ض من �ملتابعني. قدمية( وُيهمَّ
ففي �ملجال �لفني �و حتى �ل�شيا�شي 
وغ���������ره، ي���ل���ج���اأ �جل����م����ه����ور �ىل 
�ملعروفة  �ل�شخ�شيات  ح�شابات 
�آخر �خبارهم وملعرفة  ملتابعة 
ما �جلديد و�لتطور�ت �لتي 
�لفينة  ب����ني  حت�����ش��ل  ق����د 
و�لخرى، لذ� فاإن هوؤلء 
�ملعروفني،  �ل���ش��خ��ا���ض 
م�����ن جن������وم وف���ن���ان���ني 
�شيا�شية  و�شخ�شيات 
��شبحو�  و�جتماعية، 
كبرة  م�شوؤولية  �م��ام 

باأجدد  غنية  ح�شاباتهم  ت��ك��ون  �ن  ي��ج��ب  ل���ذ�  �مل��ت��اب��ع��ني،  جت���اه 
�ل�شور و�لخبار، حيث يرقب �جلمهور كل جديد ويتفاعل مع 
�ملن�شور�ت ويديل باأر�ئه ويعرب عن �عجابه �و عدمه مبحتوى 

�ملن�شور.
من هنا، ل بد من �ل�شارة �ىل �حدى �لنجمات �لتي ُتعترب من 
�لتو�شل  م��و�ق��ع  ع��رب  ح�شاباتها  على  ن�شاطا  �ل�شخا�ض  �ك��رث 

�لجتماعي.
�إنها �لنجمة �للبنانية يار�، و�لتي مل�شنا بعد جولة على ح�شاباتها 
ع��ل��ى م���و�ق���ع �ل��ت��و����ش��ل، ك���رثة م��ن�����ش��ور�ت��ه��ا، م���ن ���ش��ور و�ر�ء 

وغرها. 
موعد  يف  ح�شاباتها  على  ي���زد�د  ي��ار�  فن�شاط  ذل��ك،  جانب  �ىل 
�مل��ب��اري��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة، وحت��دي��د� �ل��ف��وت��ب��ول، فهي �ل��ت��ي ُعرفت 
بت�شجيعها لفريق )بر�شلونة( وحبها وتاأييدها لالعبني يف هذ� 
ل مباريات  �لفريق، يزد�د حما�شها عندما يخو�ض فريقها �ملف�شّ

جديدة، 
فتمتلئ �شفحتها على توير بتغريد�ت تنقل فيها وقائع �ملباريات 
�لتي  �لنتيجة  بح�شب  �و حزنها،  وتعرّب عن فرحها  �لنتائج،  �و 
تخل�ض �ليها �ملبار�ة، بينما تزّود متابعيها عرب �لنرنت ب�شور 
قمي�ض  �رتد�ئها  �ثناء  حتى  �و  �ملباريات  م�شاهدتها  خالل  لها 

لعبها �ملف�شل �و علم �لفريق �لذي ت�شجعه.

دخلت الفنانة غادة عبدالرازق ال�صباق الرم�صاين ب�صكل مفاجئ من خلل م�صل�صلها )حدوتة مرة( الذي عر�ص عر اأكرث 
من �صا�صة. يف حوارها هذا  تتحدث غادة عن العمل وكوالي�صه وفريق العمل وغريها من التفا�صيل.
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اأطعمة مفيدة للقلب
 5 ن�شرت جمعية خرب�ء �لتغذية و�حلمية �لربيطانية، قائمة موؤلفة من 

منتجات غذ�ئية ُتعد �لأكرث فائدة لعمل �لقلب.
�لباحثون  و�شعها  �لتي  �لقائمة  �أن  �إك�شربي�ض(،  )�لديلي  وذكرت �شحيفة 
و�ملكرونة  �لبني  ك��الأرز  �لكاملة  تت�شدرها منتجات �حلبوب  �لربيطانيون 

من دقيق �لقمح �لكامل وع�شيدة �ل�شوفان.
ويرى �خلرب�ء �أن �إدر�ج هذه �ملو�د �لغذ�ئية يف قائمة �لنظام �لغذ�ئي؛ يقلل 

من خطر �لوفاة باأمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية بن�شبة 9%.
 130 وت��ن��اول  �لبقوليات،  على  �لثانية  �ل��درج��ة  يف  �لقائمة  حتتوي  كما 
بن�شبة  �ل�شار  �لكولي�شرول  م�شتوى  لتخفي�ض  كافياً  ُيعد  منها  غ��ر�م��اً 
%5؛ فالبقوليات غنية باألياف تتحول �أثناء ه�شمها �إىل نوع من �لهالم 

�لذي يرتبط بالكولي�شرول ويقلل من �مت�شا�شه يف �جل�شم.
ويحتاج �لقلب �أي�شاً �إىل �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لتي حتتوي على �لبوتا�شيوم؛ 

مما ي�شاعد على �لتحكم يف �شغط �لدم.
وتختتم �لقائمة بالأ�شماك، �لتي حتتوي على �لأحما�ض �لدهنية �لد�عمة 
وفيتامينْي  �لبوتا�شيوم  من  �لكثر  على  �أي�شاً  �لأ�شماك  وحتتوي  للقلب. 
�أربع مر�ت يف  6(. وخل�ض �لباحثون �إىل �أن تناول �ل�شمك  12( و)ب  )ب 

�لأ�شبوع، يقلل من خطر �لإ�شابة بالأزمات �لقلبية بن�شبة 21%.

مكملت غذائية للتخل�ض من 
االنتفاخ �االإم�ضاك

متثل �لأمعاء بق�شميها �لدقيق و�لغليظ، جزء�ً هاماً من �جلهاز �له�شمي 
يجب �حلفاظ على �شحته لتجنب �لإ�شابة بالكثر من �مل�شاكل �له�شمية 

�ملزمنة.
ومب����ا �أن خ����رب�ء �ل��ت��غ��ذي��ة و�ل�����ش��ح��ة ي��ن�����ش��ح��ون ب��ت��ن��اول جم��م��وع��ة من 
�له�شم  عملية  ت�شهيل  على  ت�شاعد  �لتي  �لغذ�ئية  و�ملكمالت  �لفيتامينات 
وحت�شني �شحة �لأمعاء، فقد �أوردت �شحيفة �إك�شرب�ض �لربيطانية 5 �أنو�ع 
من �لفيتامينات و�ملكمالت �لغذ�ئية �لتي تخدم هذ� �لغر�ض، على �لنحو 

�لتايل:
�ل�شوفان،  مثل  �لأطعمة  من  �لكثر  يف  �ملغنيزيوم  يتوفر  �ملغنيزيوم:   1-
�جلهاز  وظيفة  ويدعم  و�لأ���ش��م��اك،  �لورقية  و�خل�شار  �لأل��ب��ان  ومنتجات 
�لأمعاء  �إىل  �مل��اء  ويوجه  وت�شنجاتها،  �ملعدة  �آلم  من  ويخفف  �له�شمي، 

وي�شاعد على �لتخل�ض من �لإم�شاك.
وحتتوي  و�لإ�شهال،  �لرب�ز  تو�تر  من  تقلل  �لربوبيوتيك:  مكمالت   2-

على �شاللتني من �لبكريا �ملفيدة �لتي ت�شاعد يف عملية �له�شم.
�لتهابات  وحتارب  �لإ�شهال،  من  �لتقليل  يف  ت�شاعد  �ملعوية:  ات  �ملا�شّ  3-
�لع�شبي  �لقولون  متالزمة  �آث���ار  تخفيف  على  وت�شاعد  و�لأم��ع��اء  �مل��ع��دة 

عرب �إز�لة �ل�شموم �لبكترية.
وهو  �له�شم،  لعملية  �شروري  �أميني  حم�ض  عن  عبارة  �لغلوتامني:   4-
وي�شاعد  لالأمعاء،  �ملبطنة  �خلالية  حتتاجها  �لتي  للطاقة  جيد  م�شدر 

على تعزيز مناعة �لأمعاء و�لتخل�ض من �لت�شنجات و�لنفخة.
وت�شاعد  �لأمعاء،  يف  �لطعام  تك�شر  على  تعمل  �لها�شمة:  �لإنزميات   5-
�جل�شم على �لو�شول �إىل �ملكونات �لغذ�ئية ب�شهولة، �إ�شافة �إىل �لتخل�ض 

من �لنفخة و�لغاز�ت، وت�شهيل ه�شم منتجات �لألبان ب�شهولة.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�شخن حر�رة �ل�شم�ض �لهو�ء فيتحرك حمدث �لرياح .تتحرك �لرياح 
�ملناطق  يف  �لأر�شية  �لكرة  �أنحاء  خمتلف  فوق  جد�  �شخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  �قل  ي�شبح  �ل��ذي  �لهو�ء  �ل�شم�ض  ت�شخن  �ل�شتو�ئية 
حتدث  �لأخ���رى  هي  جديدة  هو�ئية  حتركات  حمدثة  �ل�شتو�ء  خط 
حتركات جديدة وهكذ� دو�ليك بحيث تلف حركة �لرياح �أقا�شي �لدنيا 

�لأربع
 • ما �صبب ملوحة مياه البحر؟

مياه �لبحر ماحلة حلتو�ئها على ملح ذ�ئبة غلبية هذ� �مللح هو ملح 
�لتي  �لأن��ه��ار  مياه  �مللح  ه��ذ�  م�شدر  �لب�شر  ي�شتخدمه  �ل��ذي  �لطعام 
�لتي  �ل�شخور  ملح  �إذ�ب���ة  على  �لأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  �لبحار  يف  ت�شب 

تعر�ض طريقها وحتمله �ىل �لبحر 

 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �شطح  م�شتوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 
مر 

ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�شم�ض  هي  �لأر�ض  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�شان  جلد  �شمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�شان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�شتثناء 

جفون �لعينني
�شنة ثالثني  �ملتو�شط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ض ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�شور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�ض  �ن  تعلم  • هل 

ج�شر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�شر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

جحا والأرانب 
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اخلل والتهاب القولون التقرحي
ك�����ش��ف ب���اح���ث���ون ���ش��ي��ن��ي��ون �أن 
�خل���ل ب��اإم��ك��ان��ه �ن ي�����ش��اع��د يف 
يعاين  م����وؤمل����ة  م�����ش��ك��ل��ة  ع�����الج 
ويطلق  �له�شمي  �جلهاز  منها 
�لقولون  �ل��ت��ه��اب  ����ش��م  ع��ل��ي��ه��ا 

�لتقرحي.
و�لتهاب �لقولون �لتقرحي هو 
�أ�شكال مر�ض �لتهاب  �شكل من 

�لتهابا مزمنا يف  �لأمعاء وي�شبب 
�لأغ�شية �ملبطنة للقولون و�لأمعاء �لغليظة.

وقال �لباحثون �إن �خلل ومكونه �لأ�شا�شي وهو حم�ض �خلليك )�ل�شيتيك( 
�لقولون  �ل��ت��ه��اب  �أع���ر�����ض  ح���دة  م��ن  �لتخفيف  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�شكل  ���ش��اع��د 
�لتقرحي يف �لتجارب �لتي �أجريت على �لفئر�ن، طبقاً ملا ورد بوكالة �أنباء 

�ل�شرق �لأو�شط.
و�أو�شح �لباحثون، وفقا ل�شحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية، �أنه يعتقد �أن 
معينة  بكتريا  من  مب�شتويات  مرتبط  �لتقرحي  �لقولون  �لتهاب  حدوث 
يف �لأم��ع��اء، ووج��دو� �أن �خل��ل �ل��ذي مت �ع��ط��اوؤه لفئر�ن �لتجارب ز�د من 
م�شتويات �لبكتريا �لنافعة مثل �ل�شيدوفيلي�ض و�لبيفيدوبكتريا و�لتي 

�شاعدت بدورها يف حماربة �لبكتريا �ل�شارة �مل�شببة للمر�ض.
�لدر��شات  �مل��زي��د م��ن  �إج���ر�ء  �إىل ���ش��رورة  �ل��در����ش��ة  �لقائمون على  و�أ���ش��ار 

لتحديد فاعلية �خلل يف حماربة �لتهاب �لقولون �لتقرحي عند �لإن�شان.

اإطلق طائر اأبو منجل املهدد بالنقرا�ص يف برية اأوبو الرطبة يف ت�صانغنيونغ ، على بعد 350 كم جنوب �صرق �صيول. ا ف ب

�أن  وق��رر  رقيقة  رمادية  و�نثى  �بي�ض جميل  بذكر  �لولود فجاء  �لأر�ن���ب  زوج��ا من  �ل�شوق  ��شرى جحا من 
يربيهما يف �لبيت. وفى �لطريق قرر �أن ي�شريح قليال فجل�ض يف ظل �شجرة وو�شع �شلته �لتي كانت �لر�نب قد 
قر�شت جزء� منها على �لر�ض وو�شع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج �لر�نب من �ل�شلة ثم فرد ج�شده 
على �لر�ض و��شعا يده حتت ر�أ�شه كو�شادة و�غم�ض عينيه و�أخذ يحلم بزوج �لأر�نب كيف �شربيهما ثم يتو�لد 
فياأتيان باأربعة �زو�ج وتتو�لد تلك �لزو�ج بعد �ن تكرب فياأتو� بازو�ج كثرة من �لر�نب. �ذن �شيتو�لد �لم و�لب 
و�لبناء و�شي�شدر عنه جمموعه كبره يف فره زمنية ق�شره لن �لر�نب حتمل وتلد ب�شرعه و�شيخلى لهما 
عن غرفه كبرة يف بيته و�شيغرقهما بالطعام ليكربو� ويكتنزو� ويتو�لدو� ويبيع منهم وي�شرى زوجا من �لبط 
ليبي�ض ويفق�ض بطا �شغر� ويكرب ليبي�ض �ي�شا و�شي�شرى بعد ذلك زوجا من �لوز ثم من �ملمكن �ن ي�شرى 
معزة �شغره حلوبا وتلد �ي�شا ومتتلىء �لغرفة لت�شبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه �ر�ض كاملة ول ي�شتطيع �ن 
ير�عيها وحده فهناك زوجته و�ولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة و�لطعام و�غم�ض عينه ليحلم �كرث بذلك 
�مل�شهد �لر�ئع ملزرعته وقطعان �ملا�شية جتري فيها ومترح وت�شمن فيبيع �لبط و�لوز و�لدجاج و�لر�نب فلن 
يكون بحاجة �ليها لنه ��شرى ما�شية وهذه فعنده تكفي كثر�.. و��شتيقظ من �لنوم مرتاحا مب�شوطا و�شعيد� 
جد�ً و�خذ عمته وعباءته من �ل�شلة ولب�شهما وحني جاء دور �ل�شلة فوجىء بها خالية فقد قر�شها زوج �لر�نب 
وخرج منها هاربا �إىل تلك �ملزروعات �جلميلة ليعي�ض هناك يلد ويتكاثر بعيد� عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�شه فاأخذ ي�شرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله �لنا�ض �خذ يقول يا وياله فقدت �لر�نب و�لوز 

و�لبط و�لغنم و�ملا�شية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقر� يا وياله.. و�حالماه. 

�ضربة الإن�ضتغرام .. معلومات 50 مليون م�ضتخدم على امللأ
�لو�شول  تتيح  �أم��ن��ي��ة  ث��غ��رة  �مل��ع��ل��وم��ات��ي،  �لأم����ن  يف  خ��ب��ر  ك�شف 
�لتي  �ل�شخ�شية،  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ن  �شخمة  ق��اع��دة  �إىل 
من�شة  وم��وؤث��ري  مل�شاهر  �حل�شابات  من  �ملاليني  ع�شر�ت  تخ�ض 

)�إن�شتغر�م( �ململوكة ل�شركة )في�شبوك(.
قاعدة  ف���اإن  �ل��ربي��ط��اين،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  نقلت  وح�شبما 
معلومات  على  حتتوي  �مل��ط��ل��وب،  بال�شكل  �ملحمية  غ��ر  �لبيانات 
و�مل�شاهر  و�مل��وؤث��ري��ن  �مل��دون��ني  م��ن  مليونا   50 بنحو  �لت�����ش��ال 
و�مل���ارك���ات �ل��ع��امل��ي��ة. وت�����ش��م��ل ه���ذه �ل��ق��ائ��م��ة �مل��خ��زن��ة ع��ل��ى خدمة 
مثل  �شخ�شية  بيانات  مرور،  كلمة  دون  تركها  وجرى  "�أمازون" 

�أرقام �لهو�تف وعنو�ن �لربيد �لإلكروين.
�إىل من�شة  تنبيها  �أر���ش��ل  �إن���ه  ���ش��ن،  �أن����ور�غ  �لرقمي  وق���ام �خل��ب��ر 
�أرقام  ت�شم  �لتي  �لطويلة  للقائمة  ح��ال  جت��د  حتى  )�إن�شتغر�م( 
لإزعاج  تتعر�ض  قد  �ل�شخ�شيات  ه��ذه  مثل  �أن  �شيما  ل  �مل�شاهر، 

كبر �إذ� �أ�شبحت معلوماتهم يف متناول �جلميع.
هي  لها،  مقر�  �لهند  من  تتخذ  رقمية  �شركة  �أن  �خلبر  و�أو���ش��ح 
�إىل  �شارعت  �لأم���ر،  �نك�شف  وحينما  �لبيانات،  قائمة  متلك  �لتي 

حجبها، ومل تدل باأي ت�شريح.
�ملال  دف��ع  على  "ت�شارتبوك�ض"  ��شم  حتمل  �لتي  �ل�شركة  وت�شرف 
للموؤثرين يف �ملن�شة �لجتماعية، مقابل �لإعالنات �لتي يقومون 

برويجها.
ويف �أول رد فعل بعد �كت�شاف )�لثغرة(، قال موقع )في�شبوك( �لذي 
�إنه  و�لفيديو،  �ل�شور  ن�شر  "�إن�شتغر�م" �ملخت�شة يف  ميلك من�شة 

يقوم بالنظر يف �مل�شاألة.
تعر�شت  �لتي  )في�شبوك(،  ل�شركة  ج��دي��دة  �شربة  �لك�شف  ويعد 
باأمن  معظمها  يرتبط  �لأخ����رة،  �لأ���ش��ه��ر  خ��الل  ه���ز�ت  ل�شل�شلة 

�ملعلومات.


