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ل�سبط ال�سعرات ابداأ بطلب احللويات
اقرتحت درا�سة جديدة اختيار احللوى التي �ستنهي بها وجبة الطعام 
اأطباق  اأي��ة  اأو  الرئي�س  الطبق  اختيار  قبل  املطاعم  يف  خا�سة  اأواًل 
اأن  املعروف  ومن  احلرارية.  ال�سعرات  عدد  تقييد  لت�ستطيع  جانبية 
�سعرات حرارية  اجل�سم  يحرق  اأن  يتطّلب  والتخ�سي�س  ال��وزن  �سبط 

اأقل مما يدخله عن طريق الطعام.
اختيار  ي�ساعد  اأري��زون��ا  جامعة  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  وبح�سب 
برنامج  وفق  املحددة  احلرارية  ال�سعرات  جتاوز  عدم  على  احللويات 
التخ�سي�س اأو �سبط الوزن الذي تتبعه. وتلعب احللويات دوراً هاماً يف 

زيادة كمية ال�سعرات احلرارية، وعدم جناح احلمية.
واأظهرت نتائج الدرا�سة التي ُن�سرت يف »جورنال اأوف في�سيولوجي« اأن 
اإجمايل حجم الوجبة من اأهم العوامل امل�سببة للبدانة وزيادة الوزن، 
عدد  معرفة  واأن  كثريين،  ل��دى  ال�سعف  نقطة  ه��ي  احل��ل��وي��ات  واأن 
تر�سيد  على  ي�ساعد  الوجبة  اختيار  قبل  احللوى  طبق  يف  ال�سعرات 

اختيار الطبق الرئي�سي واجلانبي.
ال�سحية  للحلويات  االأول��وي��ة  اإعطاء  على  الدرا�سة  تو�سيات  وحّثت 

خا�سة يف وجبة الع�ساء. 

الطعام النباتي عالج اللتهاب القولون
قالت نتائج درا�سة جديدة اإن النظام الغذائي قليل ال�سعرات والغني 
كراون،  ومر�س  املزمن  القولون  التهاب  يعالج  النباتية  بالعنا�سر 
القناة  ك��راون  وي�سيب مر�س  االأم��ع��اء.  اأ���س��اب  ال��ذي  التلف  وي�سلح 
اله�سمية كلها بااللتهابات، بدءاً من املريء و�سواًل اإىل ال�سرج، بينما 

يقت�سر التهاب القولون على االأمعاء.
اأجريت يف جامعة �ساوثرن كاليفورنيا ميكن  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
قليلة  �سعرات حرارية  تناول  بتكرار  االلتهابات  النوع من  هذا  عالج 

وزيادة كمية االأطعمة النباتية.
وي�سف الباحثون هذا النظام الغذائي باأنه اأ�سبه ما يكون بال�سيام من 
النباتية.  باالأطعمة  االكتفاء  مع  قليلة،  �سعرات حرارية  تناول  حيث 
الطريقة  ه��ذه  اأن  الفئران  على  اأجريت  التي  التجارب  اأظهرت  وق��د 
نتيجة  اله�سمية  والقناء  االأم��ع��اء  خاليا  اأ�ساب  ال��ذي  التلف  ت�سلح 

اإ�سابتها بااللتهابات.
يتم  ب��اأن  واأو���س��ت  ريبورت�س«،  »�ِسل  جملة  يف  الدرا�سة  نتائج  وُن�سرت 
عالج التهابات القولون ومر�س كرون من خالل نظام غذائي يعتمد 
ال��زي��ت��ون، وتقليل كمية  اأ���س��ا���س��اً على اخل�����س��روات وامل��ك�����س��رات وزي���ت 

الطعام بال�سيام، وتفادي االأطعمة احليوانية.

لعبة لتعريف الطفل باحليوانات
4 �سنوات يزداد ف�سوله نحو معرفة املزيد عن  مع بلوغ الطفل �سن 
�سيطبق  اللعبة  هذه  ويف  بينها.  التمييز  وط��رق  املختلفة،  احليوانات 
ما يعرفه عن كل حيوان. وميكن اأن تلعب مع طفلك هذه اللعبة يف 

ال�سيارة اأو يف احلديقة اأو غرفة املعي�سة.
�ستحتاج اإىل ورقة وقلم منا�سب للر�سم، واأن تبداأ اللعبة بالتحدث مع 

طفلك عن اختالف طرق احلركة بني النا�س واحليوانات. 
له  حيوان  لكل  واأن  وال�سباحة،  وامل�سي  الرك�س  بني  الفرق  له  ا�سرح 
طريقته اخلا�سة يف احلركة. ثم ا�ساأل الطفل اأي املخلوقات اأف�سل يف 

الطريان: الفرا�سة اأم الفيل؟
بعد اأن يفهم ال�سغري فكرة اللعبة وا�سل طرح االأ�سئلة: اأي املخلوقات 
اأف�سل يف الزحف: الثعبان اأو احل�سان؟ اأيهما اأف�سل يف الت�سلق: القرد 

اأو الغزال؟ وهكذا.
اأو  ط��ائ��راً  ير�سم  اأن  طفلك  من  اطلب  اللعبة  من  الثاين  اجل��زء  ويف 
ي�ستطيع  الطفل  كان  واإذا  يحبه.  ال��ذي  احليوان  اأو  فياًل،  اأو  ح�ساناً 
تقليد حركة و�سوت بع�س احليوانات �سجعه على ذلك لي�ستمتع اأكرث 

باللعبة.
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»يوتيوب« يطلق ميزة طال 
انتظارها

ي��ع��ك��ف م��وق��ع »ي��وت��ي��وب« ع��ل��ى اإط����الق م��ي��زة ج��دي��دة ت��ن��ب��ه امل�ستخدمني 
مهتمة  م��واق��ع  ك�سفت  ح�سبما  زائ��ف��ة،  اأخ��ب��ارا  ي�سم  ال���ذي  امل��ح��ت��وى  اإىل 

بالتكنولوجيا.
لكن من�سة الفيديو االأ�سهر على م�ستوى العامل، لن حتذف املقاطع التي 

تعر�س معلومات مغلوطة.
وذكر متحدث با�سم »يوتيوب«، اأن امل�ستخدمني �سي�ستفيدون من هذه امليزة 
حني يبحثون عن معلومات معر�سة ب�سكل كبري للدعاية اأو ال�سائعات، كما 

ح�سل موؤخرا يف اأزمة الهند وباك�ستان.
ي�سم  فيديو  مقطع  ي�ساهد  اأن  واأراد  معلومة  ع��ن  امل�ستخدم  بحث  واإذا 
»تنبيه..  عبارة  املعرو�سة  البحث  نتائج  جانب  اإىل  �سريى  خطاأ،  معلومة 

خدعة« اأو »مزيف«، بح�سب موقع »بازفيد".
ويف حالة الهند وباك�ستان، مثال، يقدم مقطع فيديو تفجريا يف �سوريا على 
اأنه حدث بني قوات البلدين، وهنا ياأتي الدور على املوقع للتنبيه اإىل عدم 

دقة امل�سمون.  
ي�ستفيدوا من  اأن  الهند  امل�ستخدمني يف  بو�سع عدد حم��دود من  واأ�سحى 
اخلدمة يف الوقت احلايل، لكن املوقع مل يحدد تاريخا لتعميم امليزة على 

البالد وباقي دول العامل.
من�سة  م�ستخدمي  عدد  ي�سل  حيث  ل�«يوتيوب«،  مهمة  �سوقا  الهند  وتعد 
الفيديو اإىل 250 مليون �سخ�س، ويقول متابعون اإن البلد االآ�سيوي ي�سهد 

رواج الكثري من االأخبار الكاذبة ب�سبب مواقع التوا�سل االجتماعي.

العبو ليغاني�س يكّرمون 
اأمهاتهم »بالطريقة املثلى«

املناف�س  ل��ي��غ��ان��ي�����س  ن�����ادي  الع���ب���و  ق����رر 
بالدوري االإ�سباين، التخلى عن اأ�سمائهم 
على القم�سان خالل مباراة الفريق اأمام 
اأمهاتهم  اأ�سماء  ول�سق  مدريد،  اأتلتيكو 

بدال منها.
»واندا  ملعب  جمهور  الالعبون  وف��اج��اأ 
بالدخول  ال�����س��ب��ت،  م��ي��رتوب��ول��ي��ت��ان��و«، 
تبني  القم�سان،  على  »غريبة«  باأ�سماء 
الح��ق��ا اأن��ه��ا اأ���س��م��اء اأم��ه��ات��ه��م، يف لفتة 
يوم  مبنا�سبة  ال��الع��ب��ون  قدمها  طيبة 

املراأة العاملي.
قبل  للفريق  اجلماعية  اللقطة  وخ��الل 
ان��ط��الق امل���ب���اراة، جت��م��ع ال��الع��ب��ني ثم 
لتظهر  امل�سور،  لعد�سة  ظهورهم  اأداروا 
اأ�سماء  وعليها  اخل��ل��ف،  م��ن  قم�سانهم 

االأمهات.
وق�����دم ل��ي��غ��ان��ي�����س م����ب����اراة ك���ب���رية اأم����ام 
لكنه  م��دري��د،  اأتلتيكو  ال���دوري  و�سيف 
بهدف   ،1-0 بنتيجة  النهاية  يف  خ�سر 

�سجله الالعب �ساوؤول نيغيز.

رجيم اخليار..  طريقك 
خل�سارة الوزن يف 7 اأيام �ص 23

ال تتناول املاء بعد التمرين.. لهذا ال�سبب
يف ال�سابق كان العلماء ين�سحون الريا�سيني ب�سرب املاء بعد ممار�سة 
التمارين الريا�سية للحوؤول، دون االإ�سابة بالت�سنجات، اإال اأن نتائج 
درا�سة جديدة اأجريت اأخرياً يف اأ�سرتاليا ك�سفت عن اأن تناول املاء 

بعد التمرين ي�ساهم يف االإ�سابة بالت�سنجات الع�سلية املوؤملة.
وق���د اأج����رى ال��ب��اح��ث��ون االأ���س��رتال��ي��ون درا���س��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
امل�سروبات ومن  اأنواعاً خمتلفة من  الريا�سيني، حيث قدموا لهم 
مدى  الخ��ت��ب��ار  ال�����س��اق  ع�سالت  اإىل  كهربائي  ت��ي��ار  توجيه  مت  ث��م 

مقاومتها للتقل�سات. 
ترطيب ج�سمهم،  الإع��ادة  العادية  املياه  الريا�سيون  ن�سف  واأعطي 
على  ريا�سية حت��ت��وي  م�����س��روب��ات  االآخ���ر  الن�سف  اأُع��ط��ي  ح��ني  يف 
االإل���ك���رتول���ي���ت���ات، وه����ي م���ع���ادن م����وج����ودة يف ال�����دم ت�����س��م��ل امللح 
والبوتا�سيوم والبيكربونات والكلورايد، التي تن�سب عندما يتعرق 

النا�س اأثناء التمرين، ما يت�سبب بالت�سنجات.
واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج ب����اأن ال��ري��ا���س��ي��ني ال���ذي���ن ت��ن��اول��وا امل����اء كانوا 
يتعر�س  مل  بينما  الع�سلية،  بالت�سنجات  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث 

الريا�سيون الذين تناولوا امل�سروبات االأخرى الأي ت�سنجات. 
اأند  مدي�سن  "اإك�سر�سايز  جملة  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
والتي  يفقدها اجل�سم  التي  ال�سوائل  ا�ستبدال  �سبورت" فاإن  اأوب��ن 
حتتوي على االإلكرتوليتات، باملاء النقي، ي�سعف ال�سوارد وي�ساهم 

يف االإ�سابة بت�سنج الع�سالت. 

على  تناولها  يجب  معينة  اأطعمة  ن��وع  الفريق  يحدد  مل 
االأج���ب���ان ومنتجات  اأن  اإىل  اأ����س���اروا  اأن��ه��م  ال��ف��ط��ور، غ��ري 
التي  الرئي�سة  االأط��ع��م��ة  االأل��ب��ان واحل��ب��وب واخل��ب��ز ه��ي 

ين�سح بتناولها على الفطور.
بتقييم  اأثينا  يف  كابودي�سرتيان  جامعة  يف  باحثون  وق��ام 
بناًء  جمموعات  ث��الث  اإىل  ق�سموا  �سخ�س  األ��ف��ي  ح��وايل 
على ا�ستهالكهم اليومي من ال�سعرات احلرارية. واأظهرت 
تناولوا وجبة فطور  الذين  االأ�سخا�س  اأن  الدرا�سة  نتائج 
غنية بال�سعرات احلرارية "ما ال يقل عن ُخم�س احتياجهم 
من ال�سعرات احلرارية يومياً" قد انخف�ست ن�سبة تراكم 
الرت�سبات يف ال�سرايني لديهم ب�سكل ملحوظ باملقارنة مع 
االأ�سخا�س الذين تناولوا وجبة فطور منخف�سة ال�سعرات 

احلرارية.
اأن  الربيطانية  الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  هيئة  وتذكر 
اليوم،  �سعرة حرارية يف  األفي  اإىل  الطبيعية حتتاج  امل��راأة 
بينما يبلغ متو�سط ما يحتاجه الرجل يومياً نحو 2500 
"نيوزماك�س"  م��وق��ع  ن�����س��ره  م��ا  بح�سب  ح���راري���ة،  ���س��ع��رة 

االأمريكي.
وق���ال ال��دك��ت��ور ���س��وت��ريي��و���س ت�����س��االم��ان��دري�����س، ب��اح��ث يف 
جزءاً  بالطاقة  الغني  الفطور  يكون  اأن  "يجب  الدرا�سة: 

من منط احلياة ال�سحي".

كيف جتعل وجبة �لفطور �أكرث �صحية ؟
اأربعة مناذج 

اأظهر ا�ستطالع للراأي، حول مكونات وجبة الفطور لدى 
اأربعة من��اذج خمتلفة من وجبات الفطور.  االأمل��ان، وج��ود 

من  ف�����ه�����ن�����اك، 
فطورا  ي��ح��ب��ذ 
ي��������ك��������ون ف����ي����ه 
احللو  اخل����ب����ز 
اأ�سا�ساً،  عن�سرا 

اآخر  مي��ي��ل  بينما 
اإىل تناول فطور يغلب ال�سوفان على 

هناك  اأن  اأي�ساً  اال�ستطالع  اأظهر  كما  مكوناته.  باقي 
تناول  عن  ت�ستغني  واأخ���رى  الد�سم،  الفطور  تف�سل  فئة 

وجبة الفطور.
مكونات �لفطور �حللو

ع��ادة خبز  الفطور  يتناول مف�سلو اخلبز احللو يف وجبة 
اأو الع�سل،  اأو ال�سوكوالتة املعدة للدهن  القمح مع الزبدة 

فيما ي�سربون فنجانا من القهوة مع حليب مركز.
فطور حلو باأ�سلوب �سحي

تناول  يف�سلون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  التغذية  خ���رباء  وين�سح 
اخلبز احللو يف وجبة الفطور، بدهن اخلبز بخلطة اجلوز 
امل��م��زوج ب��امل��وز ب��دال م��ن ده��ن��ه ب��ال��زب��دة وامل��رب��ى. فخلطة 
اجلوز حلوة ود�سمة وطعمها لذيذ، كما اأنها تغطي 50 يف 

.E املئة من حاجة اجل�سم من فيتامني
تناول �ل�صوفان يف �لفطور

اأما اأولئك الذين يف�سلون ال�سوفان يف الفطور، فيتناولون 
ين�سح  وهنا  احلليب.  مع  احللو  فليك�س  الكورن  من  اإن��اء 
تدريجي  ب�سكل  ال�����س��وف��ان  ن�سبة  ب��زي��ادة  التغذية  خ���رباء 
واإ���س��اف��ة ق��ط��ع م��ن ال��ف��واك��ه ال��ط��ازج��ة ب���دال م��ن حبوب 
الكورن فليك�س احللوة. وي�ستح�سن اأن ت�ساف اأي�سا بع�س 

ال��ق��ط��ع م���ن اجل���وز 
على  الح�����ت�����وائ�����ه�����ا 
ك���م���ي���ات ك���ب���رية من 
الدهنية  االأح��م��ا���س 

املفيدة للج�سم.
وجبة الفطور الد�سمة

تتكون وجبة الفطور الد�سمة يف 
اجلاودار  خبز  م��ن  الغالب  يف  اأملانيا 

وال�سجق القابل للدهن.وال��������زب��������دة 
فطور د�صم بلم�صات �صحية

ميكن تعوي�س خبز اجلاودار والزبدة و�سجق اللحم بخبز 
الدقيق االأ�سمر و�سجق الكبد. ف�سجق الكبد يحتوي على 
الدهنيات،  من  قليلة  ون�سبة  الدقيقة  املغذيات  من  كثري 
كما اأن خبز الدقيق االأ�سمر يطيل مدة االإح�سا�س بال�سبع 
ب�سبب احتوائه على كثري من االألياف. كما ميكن اإ�سافة 

قطع �سغرية من اخليار اأو الطماطم اإىل ذلك.
عدم تناول وجبة الفطور

ل�سيق  ن��ظ��را  الفطور  وج��ب��ة  النا�س  م��ن  كثري  يتناول  ال 
ي�سعرون  ال��وق��ت  م��رور  ال�سهية. وم��ع  اأو الن��ع��دام  ال��وق��ت 
ال  قد  خفيفة  وجبات  تناول  اإىل  ي�سطرهم  مما  باجلوع، 

تكون �سحية.
تعوي�ض �لفطور بغذ�ء �صحي

ال يرى خرباء التغذية يف عدم تناول وجبة الفطور اأمرا 
مقلقا، لكنهم ين�سحون بتناول طعام �سحي لدى ال�سعور 
���س��رب فنجان قهوة  اأو  امل���وز  م��ن  ك��ت��ن��اول قطعة  ب��اجل��وع، 

باحلليب.

ملاذا يجب اأن تتناول 
وجبة فطور ملكية؟

من  �لعديد  �أن  غري  د�ئمًا،  �إليها  ي�صار  �لتي  �لفطور  وجبة  �أهمية  من  �لرغم  على 
�لأ�صخا�ض قد يتجاهلونها، �لأمر �لذي قد ي�صكل خطورة على �صحتهم وخ�صو�صًا على 

�صحة �لقلب. فما عالقة �لفطور مع �لقلب وما هي كمية �لطعام �لأف�صل 
يوميًا؟

"�فطر كامللك، وتغدَّ كالأمري، وتع�ضَّ كالفقري"، هذه �ملقولة �لأملانية 
تعرب بو�صوح عن �أهمية وجبة �لفطور خالل �ليوم وللت�صجيع على 
و�حليوية  بالطاقة  لتمدك  ومتنوعة  غنية  فطور  وجبة  تناول 

خالل �لنهار وتقوم مبهامك �ليومية بكامل �لن�صاط. وموؤخرً� مت 
ربط تناول �لفطور ب�صحة �لقلب. فما هي �أهمية وجبة �لفطور 

ل�صحة �لقلب و�ل�صر�يني؟
�أهمية  على  �أك���دت  ق��د  �صابقة  ع��دي��دة  در����ص��ات 

�أظهرت  وم��وؤخ��رً�  ع��ام،  ب�صكل  لل�صحة  �لفطور 
در�����ص���ة �أه��م��ي��ة ت��ن��اول وج��ب��ة ف��ط��ور غنية 

فقد  �لقلب.  �صحة  لتعزيز  �حلر�رية  بال�صعر�ت 
تناول  بني  عالقة  وجود  عن  يونانيون  باحثون  ك�صف 

حر�رية على �لأقل يف �ل�صباح وتخفي�ض  �صعرة   400
يعدُّ  �ل��ذي  �ل�صر�يني،  يف  �لرت�صبات  ت��ر�ك��م  م�صتوى 

موقع  ن�صره  ما  بح�صب  �لقلب،  لأمر��ض  �لرئي�ض  �ل�صبب 
ميل" �لربيطاين. "ديلي 

اأول بث مبا�سر من 
اأعماق املحيط 

غوا�سة  ت��غ��ط�����س  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
جزر  ق���ب���ال���ة  م����رت   300 ب��ع��م��ق 
ال����ه����ن����دي،  امل����ح����ي����ط  ����س���ي�������س���ل يف 
تر�سل  واأن  القادم،  االأ�سبوع  اأوائ��ل 
اأقمار  اإر�����س����ال  ج���ه���از  اإىل  ����س���ورا 
�سناعية على �سطح ال�سفينة االأم، 
ليتحقق بذلك اأول بث مبا�سر من 
ويتمثل  ال��ه��ن��دي.  املحيط  اأع��م��اق 
مبا�سر  ف��ي��دي��و  ب���ث  يف  ال���ت���ح���دي 
تقييد حرية  ب���دون  االأع��م��اق  م��ن 
ح���رك���ة ال���غ���وا����س���ة، ب��ح�����س��ب��م��ا ما 
بر�س«،  »ا�سو�سييتد  وك��ال��ة  ذك���رت 
»نيكتون«  بعثة  وت�سلط  ال�����س��ب��ت. 
التي تقودها بريطانيا ال�سوء على 
حالة املحيطات مع تزايد املخاوف 
ب�������س���اأن ت���غ���ري امل����ن����اخ، ح���ي���ث  يعد 
ا�ستك�ساًفا  االأق��ل  الهندي  املحيط 
اأي بيانات  يف العامل، ولي�س هناك 

تقريبا من اأعماق �سي�سل. 
ويقول داريل نيوبورو، الذي تقف 
�سركته وراء االبتكار »اجلزء البارع 
باإر�سال  االآن  ن��ق��وم  اأن��ن��ا  ه��و  ح��ق��ا 
اث��ن��ني م��ن ت���ي���ارات ال��ب��ي��ان��ات ذات 
كلتا  من  العايل  ال��رتددي  النطاق 
ال��غ��وا���س��ت��ني ب��ال��ت��زام��ن وه����ذا مل 
على  واحلفاظ  قبل".  من  يحدث 
ال�سفرات  ف��ك  وج��ه��از  غ��وا���س��ت��ني 
مهمة  ه����و  االأم�����ث�����ل  ال���و����س���ع  يف 
رئي�س  و���س��ف��ه��ا  ح��ي��ث  ح�����س��ا���س��ة، 
البعثة،  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ب�«رق�سة  اأ�سبه  باأنها  اأن�سيل  ل��وك 
و�سول  وجم���رد  معقدة".  ب��ال��ي��ه 
ال�سفينة  اإىل  احل���ي���ة  ال��ل��ق��ط��ات 
غرفة  اإىل  اإدخ��ال��ه��ا  �سيتم   ، االأم 
�سيتم  ح��ي��ث  ب��ال��ف��ي��دي��و  ال��ت��ح��ك��م 
واإر�سالها  ال�����س��ور  اأف�����س��ل  اخ��ت��ي��ار 
هذا  ويف  العامل.  اأنحاء  جميع  اإىل 
ال�سياق، قالت لو�سي وودال، العاملة 
»اأعتقد  نيكتون  بعثة  يف  الرئي�سة 
امل��اء هو جتربة  اأن البث من حتت 
بني  ات�ساال  اأي�سا  وي��وف��ر  ك��ب��رية، 

االأ�سخا�س واملحيطات"،

ممر�سة هوكينغ متهمة 
بـ»�سوء ال�سلوك«

اأوقفت اجلهات الطبية الربيطانية 
املتخ�س�سة ممر�سة كانت تقوم على 
الربيطاين  الفيزياء  ع��امل  رعاية 
طوال  ه��وك��ي��ن��غ  �ستيفن  ال�����س��ه��ري 
حمكمة  اأمام  وعر�ست  عاما،   15
خا�سة �سرية وفقا ل�سحيفة »ميل 

اأونالين« الربيطانية.
اإيقاف  اأن  اإىل  ت��ق��اري��ر  واأ�����س����ارت 
البالغة  داودي،  بارتي�سيا  املمر�سة 
م���ن ال��ع��م��ر 61 ع���ام���ا، ج���اء على 
�ستيفن  اأ���س��رة  م��ن  �سكوى  خلفية 
ب�ساأن  �سلوك  »�سوء  ب�س�اأن  هوكينغ 

رعايتها له".
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�ش�ؤون حملية

برعاية من�صور بن ز�يد �آل نهيان

نهيان مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 2019

•• اأبوظبي – الفجر
ت�صوير – حممد معني

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  ك��رم  الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء، 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  الت�سامح  وزي��ر 
واالبتكار الزراعي �سباح اأم�س يف ق�سر االإمارات بالعا�سمة ابوظبي، االأفراد 
واملوؤ�س�سات الفائزة يف الدورة احلادية ع�سرة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر واالبتكار الزراعي.
بداأ احلفل بال�سالم الوطني ثم �ساهد �سموه واحل�سور فيلماً عن اجلائزة 
التمر  نخيل  قطاع  وتطوير  دع��م  يف  اجلائزة  جهود  على  ال�سوء  فيه  �سلط 
واالإجنازات التي حتققت خالل اأحد ع�سر عاماً على امل�ستوى املحلي والعربي 

والدويل. 
كما �سهد معايل ال�سيخ نهيان واحل�سور من اأ�سحاب املعايل الوزراء واأع�ساء 
"حلم مترة"  اأوبريت  االإم���ارات، عر�س  دول��ة  املقيم يف  الدبلوما�سي  ال�سلك 
االإمارات  دول��ة  �سهدتها  التي  والتطور  النمو  م�سرية  على  فيه  الرتكيز  مت 
يف املجال الزراعي على يد املوؤ�س�س الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
"طيب اهلل ثراه" باين النه�سة الزراعية، وتركيزه على �سجرة نخيل التمر 
من  وج���زءاً  الغذائي  واالأم���ن  امل�ستدامة  التنمية  يف  اأ�سا�سة  ركيزة  ب�سفتها 
الهوية الوطنية لدولة االإمارات، م�سيداً باملوقع الريادي الذي ت�سغله دولة 
االإمارات يف دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالعامل، كما اأ�ساد االأوبريت اىل 
اأهمية الت�سامح وما متثله �سجرة نخيل التمر من اأهمية رمزية يف التعاي�س 

والتوا�سل بني ال�سعوب واحل�سارات. 

نفخر ونعتز باإجناز�ت �جلائزة
اآل نهيان وزير الت�سامح، رئي�س  األقى معايل ال�سيخ نهيان مبارك  بعد ذلك 
جمل�س اأمناء اجلائزة كلمة اأ�سار فيها اإىل اأن ما حققته اجلائزة خالل عقد 
من الزمن فاق كل التوقعات و�ساهم يف تعزيز املوقع الريادي لدولة االإمارات 
عام  ففي  بالعامل،  الزراعي  واالبتكار  التمر  نخيل  وتطوير قطاع  تنمية  يف 
زايد 2018 على وجه اخل�سو�س نفذت اجلائزة اثنتا ع�سرة مبادرة متميزة 
اأكرب  العربية  التمور  ومهرجانات  وال��دويل،  والعربي  املحلي  امل�ستوى  على 
ورد اجلميل  املوؤ�س�س  لذكرى  اإحياء  ونعتز  بها  نفخر  فارقة  �ساهد وعالمة 
لباين النه�سة الزراعية باالإمارات. كما �ستحتفل اجلائزة بهذا العام 2019 
عام الت�سامح، الأن الت�سامح يقود االأمم اإىل ال�سالم والتقدم والنمو والثقة 

يف امل�ستقبل.
املنتجة  للدول  الزراعة  وزراء  بنتائج موؤمتر  نهيان  ال�سيخ  اأ�ساد معايل  كما 
املناخي  التغري  وزارة  مع  بالتعاون  اجلائزة  نظمته  ال��ذي  للتمور  وامل�سدر 
"الفاو" لو�سع  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  وال����زراع����ة  االأغ���ذي���ة  وم��ن��ظ��م��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
ا�سرتاتيجية اإطارية ال�ستئ�سال �سو�سة النخيل احلمراء مب�ساركة اثنا ع�سر 
وزارة زراعة واأكرث من �ست منظمة دولية متخ�س�سة بزراعة النخيل واإنتاج 
التمور. حيث اأ�سفر االجتماع عن ان�ساء �سندوق ائتمان لتنفيذ ا�سرتاتيجية 
خطراً  ت�سكل  ال�سو�سة  باتت  التي  احلمراء  النخيل  �سو�سة  ملكافحة  خا�سة 
م�ستوى  على  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع��ة  م�ستقبل  يهدد  للحدود  ع��اب��راً 

العامل، وي�سغل بال املنظمات الدولية املخت�سة.

�إ�صادة دولية بجهود �لإمار�ت
من جهته اأ�ساد معايل الدكتور خو�سية غرازيانو دا�سيلقا مدير عام منظمة 
االأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ل��الأمم املتحدة )ال��ف��او( بجهود دول��ة االم���ارات العربية 
خ�سو�ساً  ال��دويل  امل�ستوى  على  ال��زراع��ي  القطاع  وتطوير  دع��م  يف  املتحدة 
مل��ا متلكه دول���ة االم����ارات م��ن بنية حتتية  ال��ت��م��ور.  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة 
بقطاع  النهو�س  �ساهمت يف  واإرادة قوية  دولية  وموؤ�س�سات متطورة وخربة 

نخيل التمر من خالل مهرجانات التمور على امل�ستوى العربي.
ك��م��ا اأ���س��اد ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي حققه امل��وؤمت��ر ال�����وزاري ل��ل��دول املنتجة 
وامل�سنعة للتمور بالعامل بهدف اإن�ساء �سندوق ائتمان دويل ملكافحة �سو�سة 

النخيل احلمراء �سمن خطة ا�سرتاتيجية ت�سارك فيها الدول االأع�ساء.

تكرمي �لفائزين باجلائزة �لدولية
اأمناء  جمل�س  رئي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  وك��رم 

"الفاو"  منظمة  ع��ام  م��دي��ر  دا�سيلفا  غ��رازي��ان��و  خو�سية  يرافقه  اجل��ائ��زة، 
املتميزة  ال��درا���س��ات  فئة  ع��ن  ف��از  حيث  املختلفة،  اجل��ائ��زة  بفئات  الفائزين 
ت�سرت  األفريد  الدكتور مارك  والتكنولوجيا احلديثة منا�سفة بني كل من 
ال�سعودية،  العربية  باململكة  والتقنية  للعلوم  اهلل  عبد  امللك  جامعة  م��ن 

والدكتورة هدي بدري حممد علي من جمهورية اأملانيا االحتادية.
باملنا�سفة  ناميبيا.  جمهورية  من   "Desert Fruit" كما فازت �سركة 
�سركة  وف��ازت  املغربية.  اململكة  "SAHAM AGRI" من  �سركة  مع 
"Groasis" غروازي�س من هولندا عن فئة االبتكارات الرائدة واملتطورة 
خلدمة القطاع الزراعي، يف حني فاز عن فئة ال�سخ�سية املتميزة يف جمال 
جوليان  الدكتور  االأ�ستاذ  بني  منا�سفة  الزراعي  واالبتكار  والتمر  النخيل 
�سرودر من الواليات املتحدة االأمريكية واالأ�ستاذ الدكتور عبد البا�سط عودة 

ابراهيم من جمهورية العراق.

تكرمي �لفائزين باجلائزة �ملحلية
بعد ذلك كرم معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح الفائزين 

العامة جلائزة  االأمانة  تنظمها  التي  املبتكر  وامل��زارع  املتميز  امل��زارع  بجائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع �سركة الفوعة 
حيث فاز عن فئة املزارع ال�سغرية  باملركز االأول: ال�سيخة عنود بنت را�سد 

بن اأحمد املعال
الفائز باملركز الثاين: �سعيد عبد اهلل جمعة بوهارون اآل علي وعن فئة املزارع 
احلب�سي  ال��ق��دمي  ب��ن  ح�سن  اهلل  عبد  �سعيد  االأول:  باملركز  ف��از   املتو�سطة 

وباملركز الثاين: حمد احلر را�سد احلر ال�سويدي
وعن فئة امل��زارع فوق املتو�سطة فاز  باملركز االأول: خليفة عبد اهلل خمي�س 
حممد املزروعي وباملركز الثاين: حممد �سعيد �سامل جاعد القبي�سي وعن 
فئة املزارع الكبرية فاز  باملركز االأول: �سلطان �سعيد حمد �سلطان العرياين 

وباملركز الثاين: حممد علي مر�سد املرر

مكرمي ود�عمي �ل�صجرة �ملباركة
ال�سخ�سيات  من  عدد  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  كرم  ذلك  بعد 
الوطنية والدولية التي �ساهمت يف خدمة وتطوير القطاع الزراعي وزراعة 
طيار   الركن  اللواء  معايل  التكرمي  لي�سمل  بالعامل  التمور  واإنتاج  النخيل 
فار�س خلف خلفان املزروعي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
الزراعة  وزير  ال�سحاحدة  اإبراهيم  املهند�س   ومعايل  باأبوظبي،   والرتاثية 
النائب  النفيدي،  ب�سري  �سالح  و�سعادة  الها�سمية  االأردنية  اململكة  والبيئة، 
االأ�ستاذ  و�سعادة  ال�سودانية  اجلمهورية  النفيدي،  جمموعة  لرئي�س  االأول 
"�سابقاً" منظمة االأغذية  الدكتور  حممد اجلربي، كبري اخلرباء الفنيني 

والزراعة "FAO"، اجلمهورية التون�سية

هدية �لد�عم �لأول لزر�عة �لنخيل
قام معايل ال�سيخ نهيان مبارك وزير الت�سامح رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 
بتقدمي هدية تذكارية لراعي احلفل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
درع تذكاري  الرئا�سة، عبارة عن  �سوؤون  ال��وزراء، وزير  رئي�س جمل�س  نائب 
ال�سيخ  ب�سمو  خا�سة  رم��زي��ة  ويحمل  بالذهب  مطلي  اجل��ائ��زة  �سعار  ميثل 
دعمه  بف�سل  النخيل".  ل��زراع��ة  االأول  "الداعم  ب�سفته  زاي��د  ب��ن  من�سور 
امل�ستوى  وتوجيهاته التي �ساهمت يف دعم وتطوير قطاع نخيل التمر على 
العربي، من خالل مهرجانات التمور الدولية التي نظمتها اجلائزة يف كل 
ال�سودان  دورات متتالية" وجمهورية  "خم�س  العربية  من جمهورية م�سر 
متتاليتان"  "دورتان  الها�سمية  االأردن��ي��ة  واململكة  متتالية"  دورات  "ثالث 
التحتية  البنية  تطوير  يف  �ساهمت  التي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  م��ن  وغ��ريه��ا 

ل�سناعة التمور على امل�ستوى العربي.
االأغذية  منظمة  ع��ام  م��دي��ر  �سيلفا  دا  غ��رازي��ان��و  خو�سيه  م��ع��ايل  ق��دم  كما 
االأمانة  اإىل  للمنظمة  الذهبية  املتحدة" الفاو" امليدالية  ل��الأمم  والزراعة 
قامت  ملا  ال��زراع��ي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة 
به من جهود واإجن��ازات با�سم دولة االإم��ارات العربية املتحدة على امل�ستوى 
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك  امليدالية معايل  ت�سلم  وال��دويل.  العربي 
وزير الت�سامح رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة. يذكر اأن امليدالية الذهبية تعدُّ 
اإهداء تقدمة منظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة على م�ستوى  اأعلى 

امللوك والروؤ�ساء واملنظمات واملوؤ�س�سات الدولية.

�إهد�ء من�صور بن ز�يد �لدرع �لذهبي حتت عنو�ن... �لد�عم �لأول لزر�عة �لنخيل

مدير عام �لفاو يعلن فى كلمته... �لإمار�ت �صاهمت يف تطوير قطاع نخيل �لتمر بالعامل
�أوبريت حلم مترة يلقى �ل�صوء على م�صرية �لنمو و�لتطور �لتي �صهدتها �لإمار�ت يف �ملجال �لزر�عي
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�ذ� كنت تريد رجيم �صحي و�صريع يف خف�ض �لوزن، ميكنك �تباع رجيم 
�خليار لأجل خل�صارة �أكرث من 4 كيلوغر�م يف 7 �أيام.

�صحي،  غذ�ئي  نظام  لأي  �لأ�صا�صي  �لغذ�ء  يعترب  �خليار  �أن  �صك  ل 
ا �أنه ميدك باللياف �لغذ�ئية �لتي جتعلك ت�صعر  ولكن هل تعلم �أي�صً

بال�صبع، لذلك ميكن �أن ��صتخد�مه كرجيم خل�صارة �لوزن.
�له�صمي  �جلهاز  لتطهري  مهًما  يعد  �أ�صبوع  كل  �خليار  تناول  �إن 

�لأي�ض  عملية  يحفز  �أن  ميكن  �أن��ه  كما  ب��ك،  �خل��ا���ض 
�خلا�صة بك.

ُيعاين ماليني �لنا�ض يف �لعامل من �رتفاع �ل�صكر يف �لدم، وبات مر�ض �ل�صكري �أحد 
�لأمر��ض �ملزمنة �لتي توؤرق �لكثريين وتدفعهم �إىل طرق طبيعية للوقاية و�لعالج، 

بعد ف�صل �لأدوية �ملتوفرة حتى �لآن يف �حتو�ئه.
ون�صتعر�ض هنا 10 �أطعمة طبيعية متوفرة يف جميع �لبيوت تقريبًا، من �صاأنها �أن حتافظ 

على �نخفا�ض م�صتوى �ل�صكر يف �لدم، وتعمل مبثابة منظم قد ي�صاعد �لكثريين يف جتنب مر�ض 
�ل�صكري.

فو�ئد �خليار للرجيم
يحتوي اخليار على اأكرث من 95 ٪ من املاء، والباقي 
غذائية  حمية  ي�سكل  اأن  ميكن  لذلك  طبيعية،  األياف 

ممتازة، باالإ�سافة اىل وجود الفوائد التالية:
للبول • مدر 

ال�سوائل  واإزال��ة  االأم��الح،  ت��وازن  • ي�ساهم 
الزائدة من اجل�سم

القلب  ع����ل����ى  ال������ع������بء  ت���ق���ل���ي���ل   •
والكليتني

اجليدة  ال��وق��اي��ة  يف  ي�ساعد   •
من اأمرا�س الغدة الدرقية

يف   C فيتامني  اإنتاج  يحفز   •
اجل�سم.

على  ت�������س���اع���د  اخل����ي����ار  اأن������زمي������ات   •
.B2 امت�سا�س فيتامني

واإذا كنت ترغب يف تنحيف ج�سمك لفرتة ق�سرية 
من الزمن، ميكنك اتباع حمية اخليار، مع مالحظة اأنه 
ميكنك �سرب املاء وال�ساي والقهوة، واحلد من ا�ستهالك 

الكحول وال�سودا.
رجيم اخليار يف 7 اأيام

تريد  كنت  اإذا 
خ�����������س�����ارة 
يعة  �سر
ل�����ل�����وزن، 
ت����������ن����������اول 
اأي  يف  اخل���ي���ار 
باجلوع،  ت�سعر  وق��ت 
املزيد  ت�سرب  اأن  تن�س  وال 
من املاء، ومن اأجل احل�سول على 
متار�س  اأن  ي��ج��ب  ك���ب���رية،  ن��ت��ائ��ج 
على  دقيقة  ملدة ثالثني  الريا�سة 

االأقل يومًيا.
مي��ك��ن��ك ات��ب��اع ح��م��ي��ة اخل��ي��ار وفق 

اخلطة التالية:

�مل���اأك���ولت  ت��ن��اول  ميكنك  �لأول  �ل��ي��وم  يف   .1
�لتالية:

واالأع�ساب. الطماطم  مع  بي�ستان  • االإفطار: 
خيارتان خفيفة:  • وجبة 

الليمون  وع�سري  امللفوف  م��ع  اخل��ي��ار  �سلطة  ال��غ��داء:   •
وزيت الزيتون.

خيارتان خفيفة:  • وجبة 
كيوي  وحبة  الد�سم،  قليل  الزبادي  من  كوب  الع�ساء:   •

واحدة.

�لتالية: �ملاأكولت  تناول  �لثاين  �ليوم  يف   .2
التفاح. ع�سري  اخليار،   ، ال�سبانخ  • االإفطار: 

خيارتان خفيفة:  • وجبة 
خيارة  و  ب��رت��ق��ال��ة  اجل����ن،  م���ن  ���س��ري��ح��ت��ان  ال����غ����داء:   •

واحدة.
خيارتان. خفيفة:  • وجبة 

• الع�ساء: �سلطة اخليار 
م����������ع ال�����ط�����م�����اط�����م 

وزيت  وال���زي���ت���ون 
الزيتون.

�ل���ي���وم  يف   .3
�ل���ث���ال���ث ت���ن���اول 
�ملاأكولت �لتالية:

التوت  من  كوب  • االإفطار: 
وبي�ستني.

خيارتان خفيفة:  • وجبة 
احللو  ال���ف���ل���ف���ل  م����ع  اخل����ي����ار  ���س��ل��ط��ة  ال�����غ�����داء:   •

والطماطم.
خيارتان. خفيفة:  • وجبة 

اجلن. من  وقطعتني  واحدة  جزرة  • الع�ساء: 

�ليوم  يف  �لتالية  �مل���اأك���ولت  ت��ن��اول  ميكنك   .4
�لر�بع:

• االإفطار: �سريحة من خبز احلبوب الكاملة مع �سريحة 

من اجلن واخليار.
خيارات. ثالثة  خفيفة:  • وجبة 

واخليار. الدجاج  مع  البني  االأرز  • الغداء: 
واحدة. موزة  خفيفة:  • وجبة 

اخليار. �سلطة  مع  حاره  حلم  �سريحة  • الع�ساء: 

�لوجبات  ت��ن��اول  عليك  �خل��ام�����ض  �ل��ي��وم  يف   .5
�لتالية:

والتوت  الكرز  مع  ال�سنع  حملية  اجلرانوال  االإفطار:   •
واللن الزبادي اليوناين.

خيارتان خفيفة:  • وجبة 
• الغداء: �سلطة اخل�سار مع الطماطم واخليار والزيتون 

وجن الفيتا.
النعناع. وم�سروب  خيار،  ع�سل،  خفيفة:  • وجبة 

ب�سل. و�سلطة  خيار  • الع�ساء: 

�ليوم  يف  �ل��ت��ال��ي��ة  �مل���اأك���ولت  ت��ن��اول  ح���اول   .6
�ل�صاد�ض:

اخليار،  ال�سبانخ،  االإفطار:   •
ع�سري التفاح.

خفيفة:  وج�����ب�����ة   •

خيارتان.
والبورتا. واخليار  الفول  • الغداء: 

والكزبرة. االأ�سود  اخلردل  مع  خيار  خفيفة:  • وجبة 
اخليار. و�سلطة  اخلوخ  �سلطة  • الع�ساء: 

�ل�صابع: �ليوم  يف  �لتالية  �ملاأكولت  تناول   .7
الع�سل والزبادي  ال�سنع مع  • االإفطار: اجلرانوال حملية 

اليوناين.
خيارتان. خفيفة:  • وجبة 

واجلزر. اخليار  مع  املقرم�س  الدجاج  �سلطة  • الغداء: 
احلم�س. مع  خيارتان  خفيفة:  • وجبة 

والفا�سوليا  ال��ربوك��ل��ي  م��ع  اخل�����س��ار  �سلطة  الع�ساء:   •
اخل�سراء والطماطم واخليار وزيت الزيتون.

اأو  �سبعة  اأو  ثالثة  مل��دة  الغذائي  النظام  ه��ذا  اتباع  ميكنك 
تريد  التي  الكيلوات  ع��دد  على  اع��ت��م��اًد  ي��وًم��ا،  ع�سر  اأرب��ع��ة 
خ�سارتها، اإذا كنت بحاجة اإىل خ�سارة 2 كيلو، ميكنك اتباع 

نظام غذائي اخليار ملدة ثالثة اأيام.
اإذا كنت بحاجة اإىل لفقدان خم�سة كيلوات، ميكنك متابعته 
اتباعه  اأكرث من ذلك ت�ستطيع  واإذا كنت تريد  اأ�سبوع،  ملدة 
الطبيب قبل  ت�ست�سري  اأن  تن�سى  يوًما، وال  اأربعة ع�سر  ملدة 

البدء يف اتباع نظام غذائي.

�لثار �جلانبية لرجيم �خليار
على  اخل��ي��ار  ل��رج��ي��م  ال�سلبية  االث����ار  بع�س  ه��ن��اك 

ال�سحة اأهمها:
من  الأك��رث  اخليار  رجيم  تتبع  كنت  اإذا   •

ثالثة اأيام،
 حتتاج اإىل تناول الفيتامينات االإ�سافية 

ملنع نق�س الفيتامينات.
• ميكن اأن يكون هذا النظام الغذائي 
ال�ستاء،  ف�����س��ل  يف  ل��ل��غ��اي��ة  م��ك��ل��ف 

ب�سبب غالء �سعر اخليار.
منخف�س  الغذائي  النظام  هذا   •
ال�����س��ع��رات احل����راري����ة، ل���ذل���ك قد 

ت�سعر باجلوع طوال الوقت.

ميدك باللياف �لغذ�ئية �لتي جتعلك ت�صعر بال�صبع

رجيم اخليار..  طريقك خل�سارة الوزن يف 7 اأيام

�حلم�ض
ارت��ي��اح يف  الرغم مما قد ي�سببه من ع��دم  على 
احلم�س  ف��اإن  اله�سمي؛  اجل��ه��از 
خف�س  يف  ف��ع��ااًل  دوراً  ي��ل��ع��ب 
الدم.  يف  ال�سكر  م�ستوى 
ول���ه���ذا ال�����س��ب��ب، ب���داأ 
يكت�سب  احل���م�������س 
اأه���م���ي���ة ك���ب���رية يف 
املتحدة  ال��والي��ات 
ال�����ع�����ق�����دي�����ن  يف 

االأخريين.

�لربوكلي
ي���ع���د ال���ربوك���ل���ي 
واح���������������������������داً م����ن 
احليوية  االأط��ع��م��ة 
ل������ل������غ������اي������ة جل���������س����م 
يكون  ق�����د  االإن�������������س������ان. 
بالن�سبة  لذيذ  غري  مذاقه 
ل���ل���ب���ع�������س، ل���ك���ن���ه ج���ي���د ج����داً 
للحفاظ على م�ستوى منخف�س 
لل�سكر يف الدم، كما اأنه يوفر مناعة 

�سد ال�سرطان.

�مللفوف
الدم؛  يف  ال�سكر  ن�سبة  خف�س  يف  جيداً  دوراً  امللفوف  يلعب 
وذلك ملا يتمتع به من �سعرات حرارية منخف�سة ودهون ال 

.C تكاد تذكر. كما يحتوي امللفوف على فيتامني

�لفطر
على الرغم من اأن بع�س اأنواع الفطر غري �ساحلة لالأكل؛ 

ف����اإن امل��ف��ي��د م��ن��ه��ا ي�����س��اع��د يف خ��ف�����س ن�سبة 
ال�سكر يف الدم. وت�ستخدم عادة الإ�سافة 

واحد من  والفطر  لالأطباق.  نكهة 
النباتات امل�سادة لل�سرطان.

�لفول �ل�صود�ين
الفول  ي���ح���ت���وي 

ال�����������������س��������وداين 
الدهون  ع��ل��ى 
ال�����������س�����ح�����ي�����ة 

والربوتينات، 
ب��������االإ���������س��������اف��������ة 

ال����ف����ول  زب��������دة  اإىل 

ال�سوداين، وكلها مواد ت�ساهم ب�سكل ملحوظ يف خف�س ن�سبة 
ال�سكر يف الدم.

�لقرنبيط
يعرف القرنبيط ب�”الزهرة” اأو “القنبوطة” يف بع�س الدول 
اأمرا�س  من  الوقاية  بينها  من  كثرية،  فوائد  وله  العربية، 

القلب، ويعرف باأنه ذو خ�سائ�س م�سادة لل�سرطان.

�لطماطم
والنا�س  وف��اك��ه��ة،  ك��خ�����س��راوات  الطماطم  ت�ستخدم 
الع�سري.  مثل  ي�سربونها  اأو  هي  كما  ياأكلونها 
وللطماطم خ�سائ�س مفيدة جداً يف خف�س 
ن�سبة ال�سكر يف الدم ومنع اأمرا�س القلب.

�جلزر
ُيعد اجلزر اأف�سل م�ساعد 
للحفاظ على النظر، 
ب�سبب ما يحتويه من 
وفيتامني  ال���ك���اروت���ني 
يف  ي�ساعد  اأن���ه  كما  )اأ(. 
م�ستوى  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
ع���ن���د احلد  ال������دم  ال�������س���ك���ر يف 

املثايل تقريباً.

�خلوخ
اخلوخ من الفواكه احللوة، وهي فاكهة تعمل ب�سكل طبيعي 
على احلفاظ على م�ستوى ال�سكر يف الدم منخف�ساً. وميكن 

تناول اخلوخ كما هو اأو �سربه ع�سرياً.
�لعد�ض

باالألياف  غ��ن��ي  ال��ع��د���س 
وامل��������������������ع��������������������ادن 
 ، ت مينا لفيتا ا و
اإال اأن الكثريين 

ي�����������زال�����������ون  ال 
ي�����ت�����ج�����اه�����ل�����ون�����ه. 

يجعل  ف����ال����ع����د�����س 
ي�سعر  ال�����س��خ�����س 
لفرتة  ب���ال�������س���ب���ع 
كم�����ا  اأط����������ول. 
�سهرة  ل����ه  اأن��������������ه 

على  احل���ف���اظ  يف 
ال�سكر  م�������س���ت���وى 

منخف�ساً  ال�������دم  يف 
وم�ستقراً.

اأطعمة حتافظ على انخفا�س 
م�ستوى ال�سكر يف الدم
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  126725 
با�س��م:  فيلدهوفن كلوذنغ هولدينغ ايه جي

وعنوانه: بار ادي�سرتا�س 21، 8645، يونا، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع/اخلدمات    

25 الواق�عة بالفئة:  
بتاريخ:  2010/05/18 وامل�سجلة حتت رقم 103445 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
وحتى تاريخ: 09 /2029/03 احلماية يف  09 /2019/03  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11 

�إع����������الن
لتاأجري  رويال  ال�س�����ادة/يل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1147659 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جمعه طار�س عتيق احمد القبي�سي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد مرزوق را�سد القبي�سي 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  مار�س 2019 العدد 12576 

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/246  جتاري جزئي

املدعي / ان  االق��ام��ة مبا  �سوزوميري جمهول حمل  1-اح��م��د   / عليه  املدعي  اىل 
تيفهيدي �سريا غورب قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )72468( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية التاأخريية بواقع 9٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.14:جل�سة يوم االثنني املوافق:2019/3/11 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/4882  جتاري جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  داينامك�س   1 1-ام   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /مرمره العاملية لتجميل االرا�سي �س.ذ.م.م وميثله:حممد 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ع��ام��ري  حممد  ع��ب��داهلل 
القانونية  الفائدة  م��ع  دره��م   )126.896.54( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  عليها  امل��دع��ي 
ت����اري����خ:2017/8/1 وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام وال����زام امل��دع��ي عليه بالر�سوم  12٪ م��ن 
املوافق:2019/3/14  وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/488  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-117 اليف ايفنت�س ���س.ذ.م.م 2- جمموعة االهلي القاب�سة 
���س.ذ.م.م وميثله:ريا�س  للمعار�س  /القبة  املدعي  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
عبداملجيد حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )90.426( وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  م����ن:2018/3/7   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
  ch1.C.13:جل�سة يوم االثنني املوافق:2019/3/18 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

يف  الدعوى 2019/95 عقاري كلي   
اىل املدعي عليه /1- ديار للتطوير العقاري ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ووتر فرونت بروبرتي انفي�ستمنت ليمتد وميثله / ابراهيم علي املو�سى 
االرباح  اتفاقية  ببطالن  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  
القانونية  الفائدة  املوؤرخة 2006/12/25 م ورد مبلغ وقدره )14.014.641.2( مع 
بواقع 9٪ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2019/3/17 ال�ساعة 11:00 
�س بالقاعة:ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/438 تنفيذ جتاري
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  الهند�سية  دي�سكون  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمدودة(  م�سئولية  ذات  )�سركة  احلديد  لتوريد  التنفيذ/ديال  طالب 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  امل��ط��وع  حم��م��د  ح�سن  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )595256( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/441 تنفيذ جتاري
جمهول  ذ.م.م  الهند�سية  لالعمال  املنهل  م�سنع  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
����س.ذ.م.م  احل��دي��د  لتوريد  التنفيذ/ديال  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  امل��ط��وع  حم��م��د  ح�سن  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )42909( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/558 تنفيذ جتاري
مزاز  اح���م���د  ل�����وؤي   -2 ذ.م.م  م���ارك���ت  ح��ب��ي��ب��ه  �����س����ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
دروي�س  خليل  التنفيذ/نايف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
وقدره )1188505( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/309 تنفيذ مدين

حمل  جمهول  مار�سادي�ست�س  رف��ون��دو  ماكلوديت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سركة الوطنية للمواد الغذائية )ميلكو( 
اأقام  ���س.ذ.م.م - فرع دبي وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )17251( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/305 تنفيذ جتاري
االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  نيون  �سده/1-كري�ستال  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/زرين مو�سري �سيد وميثله:احمد ح�سن حممد 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل 
طالب  اىل  دره���م   )67898.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  املحكمة.وعليه  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/193 تنفيذ مدين

كونحمد جمهول حمل  ميتال  بوتو�سريمال  ب�سري  �سده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:را�سد  عبدالوحيد  وحيد  التنفيذ/حميد  طالب  ان  مبا  االقامة 
عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )373960( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  املحكمة.وعليه  خزينة  او 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2642  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جعفر في�س اله �ساحلي زاده  جمهول حمل االقامة 
وميثله:احمد  الرئي�سي(   )ال��ف��رع  اي��ران  ���س��ادرات  بنك   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  الزعابي  �سالح  مفتاح  علي 
لها جل�سه  ، وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2018/11/22  كلي  رق��م 2018/1486 جت��اري 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2019/3/25 امل��واف��ق  االث��ن��ني   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2019/34  تظلم مدين
اىل املتظلم �سده / 1-بيتوتي انترييرز �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
ريا�س  وميثله:الدكتور  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  وم�ساركوه  الكبان  مكتب   /
التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  امل��ط��وع   دروي�����س  حممد  �سالح  وميثله:�سيف  املحامي  الكبان 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 39/2019 امر على 
عري�سة مدين والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2019/3/19   
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2018/2267  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد كا�سف للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد كا�سف ب�سري 
ب�سري احمد جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
�س.م.ع  الهالل  ل�سالح/م�سرف  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2019/1/28 بتاريخ 
بان  بينهما  فيما  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  البحر  برج  - فرع  ادارة  مكتب 
امل�سروفات  والزمتهما  درهم   )501044.60( وق��دره  مبلغ  املدعي  للم�سرف  يوؤديا 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/199  مدين جزئي

االق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1-ف��ت��ح اهلل يو�سف حممد يو�سف جمهول حم��ل  اىل 
حممود  فرج  احمد  وميثله/عبداحلميد  با�سا  ابراهيم  حممد  /حمامه  املدعي  ان 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  البلو�سي قد  دروي�س حممد  وميثله:امل خمي�س 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )75075( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
االربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  من   ٪12 والفائدة 
فاأنت مكلف  لذا    ch1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2019/3/20 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/141  عقاري كلي
 - العامة  للتجارة  ارم���ادا   - ذ.م.م  البناء  مل��ق��اوالت  1-اأدم����ريال   / عليه  املدعي  اىل 
�سابقا ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /تركوال جور وميثله:را�سد 
عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )236.948.01( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 12٪ من اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:09:30  امل����واف����ق:2019/4/9 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/1097 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- مازن عبدالباقي طه املنا�سري
وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان 

البال�ستيكية  لل�سناعات  بال�ست  ميدي  ���س��ده��م:1-  املطعون  ب��اع��الن 
اأهلي  اهلل  فتح  ع��ب��داهلل  يو�سف  يعقوب   -3 عبيدي  �سباح   -2 �����س.ذ.م.م 
املذكور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  جمهول حمل االقامة 
للرد على  وذل��ك  التمييز  اىل حمكمة  عليكم احل�سور  ويتوجب  اأع��اله 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/797 جتاري كلي                                              
جمهول  م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  اي�ست  تران�س  عليه/1-  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا اأن املدعي / راين ريفري�سمينت�س - �س م ح  نعلنكم بان 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/1/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
والزمت  ال��دع��وى  برف�س  ح  م  ���س   - ريفري�سمينت�س  ل�سالح/راين  اع��اله 
احل�سوري  مبثابة  حكما  حماماة.  اتعاب  درهم  والف  بامل�سروفات  املدعية 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/356  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-نادي بي اي او ال�سحي للن�ساء - ذ م م  وميثلها قانونا - 
امين عبداحلفيظ علي احمد - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة 
االإمارات لالإت�ساالت املتكاملة - �س م ع - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م(   121.804.72( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2019/3/14  التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

دى  مي�سيلي   / امل��دع��و  ف��ق��د 
الفلبني     ، ���س��ال��ف��ادور  �سيفيز 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
يرجى   )EB9065495(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
�سامل  اح��م��د  امل��دع��و/  فقد 
م�سر     ، حم��م��د  اب���راه���ي���م 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )23508267A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 
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فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

مطارات اأبوظبي ت�سارك يف املعر�س 
ال�سعودي الدويل للطريان يف الريا�س

•• اأبوظبي-الفجر: 

املعر�س  م���ن  االأوىل  ال������دورة  م�����س��ارك��ت��ه��ا يف  ع���ن  اأب��وظ��ب��ي  م���ط���ارات  اأع��ل��ن��ت 
مار�س   14  -  12 الفرتة من  خ��الل  يقام  ال��ذي  للطريان  ال��دويل  ال�سعودي 
اجلاري يف مطار الثمامة بالريا�س، وذلك �سمن جناح دولة االإم��ارات بهدف 
بالتعاون  واالحتفاء  االإقليمي  الطريان  قطاع  يف  دوره��ا  على  ال�سوء  ت�سليط 
والدولة ال�سيما  ال�سعودية  العربية  اململكة  التي جتمع بني  املتينة  والعالقات 
يف جم���االت ال��ن��ق��ل اجل���وي وال�����س��ي��اح��ة. وي��اأت��ي ان��ع��ق��اد امل��ع��ر���س قبيل اإجناز 
بالنظر  ا�ستثنائية  جتربة  للم�سافرين  �سيوفر  وال��ذي  اجل��دي��د،  املطار  مبنى 
وما  يت�سمنها  التي  الرتفيهية  وامل��راف��ق  والتجهيزات  التقنيات  م�ستوى  اإىل 
قال  املنا�سبة،  وبهذه  للتنقل.  وو�سائل متطورة  ا�ستيعابية  قدرة  به من  يتميز 
يف  م�ساركتنا  “اإن  اأب��وظ��ب��ي:  مل��ط��ارات  التنفيذي  الرئي�س  تومب�سون،  ب��راي��ان 
التي تربط دولة  الرا�سخة  بالعالقات  التزامنا  على  تاأكيداً  تاأتي  املعر�س  هذا 
بالروابط  لالحتفاء  ق��دم��اً  نتطلع  اإذ  االإقليميني،  �سركائها  ب��اأه��م  االإم����ارات 
العربية  االإم��ارات  ودول��ة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  التي جتمع  الوطيدة 
التجارة وال�سياحة  الذي يدعم قطاعات  املتحدة، وبخا�سًة يف قطاع الطريان 
اللذان يلعبان دوراً اإيجابياً مهماً يف تعزيز النمو االقت�سادي لدى اجلانبني«. 
واأ�ساف تومب�سون: “�سن�سّلط ال�سوء من خالل م�ساركتنا باملعر�س ال�سعودي 
ت�سل  التي  اال�ستيعابية  املطار اجلديد، وقدرته  للطريان، على مبنى  الدويل 
القادمني  للم�سافرين  خدماته  ليقدم  �سنوياً،  اإ�سايف  م�سافٍر  مليون   45 اإىل 
باال�ستفادة من  وذل��ك  الرتانزيت،  م�سافري  اأو  منها  املغادرين  اأو  االإم��ارة  اإىل 
اأن يعّزز  اأحدث التقنيات واأف�سل املرافق. كما �سيكون من �ساأن املبنى اجلديد 
�سبكة مطارات اأبوظبي ليتيح للم�سافرين الفر�سة للتعرف على كرم ال�سيافة 
العربية االأ�سيل يف اأبوظبي قبل توجههم اإىل خمتلف الوجهات حول العامل«. 
الفعاليات  اأبرز  امل�ساركة يف  اأبوظبي على  “حتر�س مطارات  تومب�سون:  وقال 
املتخ�س�س بقطاع الطريان، حيث يعترب املعر�س ال�سعودي الدويل للطريان، 
جزءاً من الفعاليات التي تدعم اأهدافنا الرامية لرت�سيخ ح�سورنا كمجموعة 
املطارات الرائدة عاملياً يف وقت ن�سعى خالله اإىل بناء ال�سراكات اال�سرتاتيجية 

مع اأهم االأطراف املعنية على م�ستوى املنطقة والعامل«.

مكتب �جلمارك وحماية �حلدود �لأمريكي
مي��ّث��ل مكتب اجل��م��ارك وح��م��اي��ة احل���دود االأم��ري��ك��ي اأح���د اأه���م م��راف��ق مطار 
اأبوظبي الدويل بالن�سبة للم�سافرين االإقليميني، اإذ يقدم خدماته للم�سافرين 
اإىل الواليات املتحدة ب�سكل م�سبق، حيث حاز املكتب على العديد من اجلوائز 
يف  نوعها  من  الوحيدة  تعترب  التي  امل�ستوى  رفيعة  خلدماته  تقديراً  العاملية 
مطار  عرب  للم�سافرين  يتيح  حيث  واآ�سيا،  واأفريقيا  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
اأبوظبي الدويل اإمتام كافة املعامالت اجلمركية وفح�س اأمتعتهم قبيل مغادرة 

مطار اأبوظبي جتنباً للطوابري الطويلة يف مطارات الواليات املتحدة.
منت  على  للم�سافرين  ح�سري  ب�سكل  متاحة  بكونها  اخل��دم��ة  ه��ذه  وتتميز 
وداال�س،  ووا�سنطن،  ن��ي��وي��ورك،  م��ط��ارات  اإىل  للطريان”  “االحتاد  ط��ائ��رات 
 500 من  اأك��رث  ا�ستفاد  وقد  اأجنلو�س،  ولو�س  فران�سي�سكو،  و�سان  و�سيكاغو، 
األف م�سافر من خدمات املكتب العام املا�سي، ما يعك�س االإقبال الكبري عليه يف 

اأو�ساط امل�سافرين االإقليمني والعامليني.

�ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي
اأحدث  على  ال�سوء  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  ت�سلط  باملعر�س،  م�ساركتها  اإط���ار  يف 
احلرة  املنطقة  ال�سركات يف  تاأ�سي�س  تكاليف  اتخذتها خلف�س  التي  اخلطوات 
لت�سمح   66% ع��ن  ي��زي��د  ال��ر���س��وم مب��ا  ه���ذه  اإذ خف�ست  اأب��وظ��ب��ي،  مل��ط��ارات 
لل�سركات اجلديدة بتاأ�سي�س ح�سورها ومزاولة اأعمالها بكل �سال�سة و�سهولة يف 
اإمارة اأبوظبي. واإىل جانب خف�س الر�سوم، ح�سلت املنطقة احلّرة على اإعفاءات 
العمراين  التخطيط  دائ��رة  لدى  “توثيق”  العقاري  الت�سجيل  لعمالئها من 
اأب��وظ��ب��ي، اململوكة  مل��ط��ارات  اأب��وظ��ب��ي. وت��ت��وىل املنطقة احل���رة  وال��ب��ل��دي��ات يف 
بالكامل من قبل مطارات اأبوظبي، م�سوؤولية ت�سغيل املناطق احلرة يف كل من 
ال��دويل، ومطار البطني اخلا�س، وهي  ال��دويل، ومطار العني  اأبوظبي  مطار 
مناطق حّرة تتيح ملكية كاملة بن�سبة %100 يف بيئة معفاة من ال�سرائب، 
عالوة على مزايا اأخرى مثل االإعفاء من ر�سوم اال�سترياد اأو اإعادة الت�سدير، 
واإزال��ة كافة القيود على توطني راأ�س املال، واإزال��ة كافة القيود على العمالت، 
اإىل جانب جمموعة كاملة من اخلدمات مثل ت�سجيل ال�سركات، والرتخي�س، 

والتاأجري، وت�سريع اإجراءات تاأ�سريات املوظفني.

»GCAS« مركز �خلليج لدر��صات �لطري�ن
ال�سعودي  املعر�س  يف  اأي�ساً  حا�سراً  الطريان  لدرا�سات  اخلليج  مركز  �سيكون 
الدويل للطريان ليعّرف الزّوار على ما يقّدمه لقطاع الطريان االإقليمي من 
برامج للتدريب على الطريان واإدارة املطارات؛ حيث يعترب املركز اأحد مراكز 
التدريب القليلة يف املنطقة التي تقّدم دورات حائزة على اعتمادات عاملية من 
جهات مرموقة مثل االحتاد الدويل للنقل اجلوي، وجمل�س املطارات الدويل، 
ال��دويل.  ويتمّتع املركز مبوقع متميز �سمن مطار  ومنظمة الطريان املدين 
البطني اخلا�س ليوفر لزّواره فر�سة التعرف على اأجواء املطارات ومتطلباتها 
والتحديات التي تفر�سها. كما يلعب دوراً حيوياً يف تطوير راأ�س املال الب�سري 
االإقليمي الذي يعدُّ عن�سراً هاماً يف منو قطاع الطريان يف ظل التوقعات التي 

تر�سد منواً م�ستداماً خالل املرحلة املقبلة.

�سركة توزع 32 مليار درهم نقدا   113
على م�ساهميها عن اأرباح 2018 

•• اأبوظبي-وام:

113 �سركة م�ساهمة عامة نحو 32  بلغت قيمة التوزيعات النقدية املقرتحة ل� 
مليار درهم عن اأرباح العام 2018 وذلك وفقا ملا اأ�سفرت عنه عملية حتليل البيانات 
التي اأعلنت عنها ال�سركات املدرجة يف �سوقي اأبو ظبي ودبي املاليني. وتعد العوائد 
ال�سنوية التي اأعلنت عن توزيعها ال�سركات االإماراتية على م�ساهميها االأعلى على 
م�ستوى دول اخلليج العربي وال�سرق االأو�سط ب�سكل عام، وهو ما يف�سر زيادة حجم 
اأ�سهم كربيات ال�سركات  املوؤ�س�سي االأجنبي منذ بداية العام اجلاري يف  اال�ستثمار 
فقد  القطاعات  م�ستوى  على  وتف�سيال  املالية.  االأ���س��واق  يف  املتداولة  االإماراتية 
بلغت قيمة التوزيعات النقدية لقطاع البنوك الذي ي�سم 18 بنكا وطنيا 18.7 
العام  16.66 مليار درهم يف  باملقارنة مع   12.2% مليار درهم بزيادة ن�سبتها 
وت�سكل التوزيعات التي قررت البنوك منحها مل�ساهميها نحو 53.7%   .2017
من اإجمايل قيمة التوزيعات التي اأعلنت عنها ال�سركات املتداولة يف �سوق اأبوظبي 
42 مليار  بقيمة  اأرباحا  البنوك حققت  وكانت   .2018 العام  املاليني عن  ودبي 
درهم خالل العام املا�سي بح�سب االأرق��ام ال�سادرة عن االأ�سواق املالية وجاء بنك 
اأبوظبي االأول باملركز االأول من حيث قيمة االأرباح التي مت توزيعها على امل�ساهمني 
والتي جتاوزت 8 مليارات درهم اأي ما ن�سبته بن�سبة 74 % من راأ�س املال عن عام 

2018، علما باأن �سايف اأرباح البنك جتاوزت قيمتها 12 مليار درهم.

جتارة دبي �خلارجية ت�صجل 1.3 تريليون درهم يف 2018 متخطية عو�ئق �لنمو �لعاملية

حمدان بن حممد:  روؤية حممد بن را�سد االأ�سا�س الذي 
ننطلق منه لتقدمي اأف�سل منوذج عاملي حلكومات امل�ستقبل 

•• دبي -وام:

العوائق  اخل��ارج��ي��ة  دب��ي  تخطت جت���ارة 
وجنحت  العاملية،  التجارة  واجهت  التي 
جتارتها  ب��ق��ي��م��ة  ال���و����س���ول  يف  االإم�������ارة 
اخل����ارج����ي����ة غ����ري ال���ن���ف���ط���ي���ة يف ال���ع���ام 
درهم  تريليون   1.3 نحو  اإىل   2018
التجارية  للحرب  ال�سلبي  التاأثري  برغم 
العاملية الكربى  بني القوى االقت�سادية 
العاملي،  االقت�سادي  النمو  يف  والتباطوؤ 
وما �ساحبه من تقلبات يف اأ�سعار �سرف 
النمو يف  احل��د من  اأ�سهمت يف  العمالت 
بالن�سبة  �سواء  الدويل  التجاري  التبادل 

للدول النامية اأو املتقدمة.
ور���ّس��خ��ت دب���ي دوره����ا ال��ق��ي��ادي كمركز 
والعاملية  االإق���ل���ي���م���ي���ة  ل���ل���ت���ج���ارة  دويل 
ب���ك���ف���اءة عالية  ي���رب���ط  وحم�����ور رئ��ي�����س 
البنية  الدولية من خالل  االأ���س��واق  بني 
مكنتها  التي  لالإمارة  املتطورة  التحتية 
ال�سحن  �سناعة  تطوير  يف  التقدم  م��ن 
واخلدمات اللوج�ستية لت�سل اإىل موقع 
ال�سدارة بني دول املنطقة وعلى امل�ستوى 
العاملي، حيث اأظهرت اح�سائيات جمارك 
دبي حول جتارة دبي اخلارجية يف العام 
2018 اأن جتارة املناطق احلرة �سهدت 
من����واً ق���وي���اً ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ت��ه ن��ح��و 23% 
532 مليار درهم ..  اإىل  لت�سل قيمتها 
بينما بلغت قيمة التجارة املبا�سرة 757 
امل�ستودعات  جت���ارة  وقيمة  دره���م  مليار 
كما  دره�����م،  م��ل��ي��ار   10.4 اجل��م��رك��ي��ة 
ح��ق��ق��ت جت�����ارة اإع������ادة ال��ت�����س��دي��ر من���واً 
نحو  اإىل  قيمتها  لت�سل   12% بن�سبة 
402 مليار درهم وبلغت قيمة الواردات 
ال�سادرات  وق��ي��م��ة  دره����م  م��ل��ي��ار   770

127 مليار درهم.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
دب���ي رئي�س  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را���س��د 
القوي  االأداء  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة مب��ا حققه 
ي�سكل   2018 ال��ع��ام  يف  اإجن������ازات  م��ن 
لالقت�ساد  امل�ستمر  النمو  دعائم  اإح��دى 

الوطني.
وقال �سموه: “يعزز االأداء القوي لقطاع 
ال���ت���ج���ارة اخل���ارج���ي���ة م���ن ق��درت��ن��ا على 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ت��رج��م��ة روؤي�����ة ���س��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
�سموه  التي ح��دده��ا   ، “رعاه اهلل”  دب��ي 
يف مبادئ دبي الثمانية كاإطار عام لعمل 
احل��ك��وم��ة خ��الل امل��رح��ل��ة املقبلة مب��ا يف 
كعا�سمة  دب��ي  مكانة  تر�سيخ  مبداأ  ذل��ك 
لالقت�ساد وحمطة عاملية خللق الفر�س 
القوية  النتائج  تدعم  كما  االقت�سادية، 
ال���ق���ط���اع احليوي  ه����ذا  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ت�سمنتها  التي  البنود  تنفيذ  جهودنا يف 
�سموه  اأ���س��دره��ا  ال��ت��ي  اخلم�سني  وثيقة 
دبي  خ��ط  ب��اإق��ام��ة  يتعلق  فيما  ال���س��ي��م��ا 

االقت�سادية  اخل��ارط��ة  ور���س��م  للحرير 
اجلغرافية ملدينة دبي«.

النهج  �سوء  يف  “نعمل  �سموه:  واأ���س��اف 
اأر����س���اه ���س��اح��ب ال�سمو  ال����ذي  ال��وا���س��ح 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم للعمل 
ت�سكل  اإذ  ق��ط��اع��ات��ه،  �ستى  يف  احل��ك��وم��ي 
منه  ننطلق  ال��ذي  االأ�سا�س  �سموه  روؤي��ة 
لتحقيق املزيد من االإجنازات التي ت�سهم 
يف تقدمي اأف�سل منوذج عاملي حلكومات 
واالبتكار  االإب�������داع  ب��ت��ح��ف��ي��ز  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ذلك  يف  مب��ا  التقنيات  اأح���دث  وتوظيف 
وتعميم  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات 
ن�ساطنا  يف  الذكية  املعلومات  ا�ستخدام 
االقت�سادي، اإذ يجرى العمل حالياً على 
اإن�ساء اأول منطقة جتارية افرتا�سية يف 
املنطقة تتوج االإجنازات التي حققناها يف 

جمال تطوير التجارة االلكرتونية ».
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال ����س���ل���ط���ان اأح����م����د بن 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  �سلّيم، 
العاملية  دب��ي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
رئ���ي�������س م��وؤ���س�����س��ة امل����وان����ئ واجل����م����ارك 
دبي  جت����ارة  “تثبت  احل�����رة:  وامل��ن��ط��ق��ة 
تخطي  على  قدرتها  جم��ددا  اخلارجية 
فربغم  العاملية،  االقت�سادية  امل��ع��وق��ات 
التجارة  ف��ي��ه��ا  م����رت  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  ط��وال  العاملية 
حققت دبي منواً بن�سبة %72 يف قيمة 
جتارتها اخلارجية للعام 2018 مقارنة 
ال��ن��م��و يف  ن�سبة  وب��ل��غ��ت   2009 ب��ال��ع��ام 
كمية الب�سائع بتجارة االإمارة اخلارجية 
م��ا يعك�س   ،44% ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���الل 
مدى ق��درة دبي على جذب التجارة من 

مواكبة  يف  وجناحها  كافة  العامل  اأنحاء 
الدولية  االأ���س��واق  يف  الكربى  التحوالت 
ال�سني  ب���ق���ي���ادة  اآ����س���ي���ا  دور  ���س��ع��ود  م���ع 
للب�سائع  رئ��ي�����س��ي��ة  ت�����س��دي��ر  ك��م��ن��ط��ق��ة 
نحو االأ�سواق العاملية يف اأفريقيا واأوروبا 

واأمريكا«.
الربط  ح��ل��ق��ة  دب�����ي  “ُتعد   : واأو������س�����ح 
ال���رئ���ي�������س���ة وامل���ن�������س���ة االأه�������م ع���امل���ي���اً يف 
وقد  االآ�سيوية،  الب�سائع  اإىل  الو�سول 
العاملية  للموانئ  الدولية  �سبكتنا  دعمت 
وامل����ن����اط����ق احل������رة يف خم��ت��ل��ف ال�����دول 
املت�ساعدة  التجارية  ال��ق��درات  واملناطق 
نحو  ب�سرعة  التقدم  من  لتمكنها  لدبي 
اإقامة م�سروعاها الرائد لتاأ�سي�س حمور 
انت�سارها  م��ن  م�ستفيدة  للحرير  دب���ي 
العاملية  ���س��رك��ات��ه��ا  ك��ذل��ك ع��رب  ال����دويل 

للطريان ومطاراتها فائقة التطور«.
اخل���دم���ات  ت���ط���ور  “يدعم  واأ�������س������اف: 
واجلمركية  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
وامل�ستثمرين  للتجار  دب��ي  توفرها  التي 
وقد  اخلارجية،  لتجارتها  القوي  االأداء 
التي  اجلمركية  امل��ع��ام��الت  ع��دد  ارت��ف��ع 
لت�سل  لعمالئها  دب��ي  ج��م��ارك  قدمتها 
مليون   9.6 اإىل   2018 ال����ع����ام  يف 
معاملة  ماليني   9 مع  مقارنة  معاملة 
جهودها  ال���دائ���رة  وت��وج��ت   ،2017 يف 
قمة  اإىل  ب��ال��و���س��ول  املتعاملني  الإ���س��ع��اد 
موؤ�سر  نتائج  يف  م�سبوقة  وغ��ري  جديدة 
ن�سبة  حمققة   2018 ل��ل��ع��ام  ال�����س��ع��ادة 
وذلك  املتعاملني،  �سعادة  يف   97.49%
�سرعة وجودة  امل�ستمر يف  للتقدم  نتيجة 
اخلدمات املقدمة للمتعاملني من خالل 

الت�سهيالت  االإب��داع واالبتكار يف تطوير 
والتطبيقات اجلديدة«.

وع����ن اخل����دم����ات ال��ن��وع��ي��ة امل���ق���دم���ة .. 
دبي  ج��م��ارك  “اأطلقت  �سلّيم:  اب��ن  ق��ال 
الذكي”  امل���ب���ك���ر  االإف���������س����اح  “تطبيق 
الخ���ت�������س���ار ال����وق����ت ال��������الزم الإف�������س���اح 
القادمني اإىل دبي عرب مطارات االإمارة 
عن مقتنياتهم، ما يخت�سر وقت عبورهم 
 45 م��ن  االإج�����راءات اجلمركية  الإن��ه��اء 
دقيقة اإىل اأقل من 5 دقائق، كما قامت 
الدائرة باإطالق م�سروع “النظام الذكي 
والرحالت”  ال�����س��ف��ن  وم��ت��اب��ع��ة  ل��ر���س��د 
على  املخت�سني  املوظفني  ق��درة  لتعزيز 
الب�سائع وتطوير كفاءتهم  ر�سد حركة 
يف اإدارة املخاطر، وتوجت الدائرة النجاح 
االقت�سادي  امل�سغل  برنامج  حققه  الذي 
املعتمد منذ انطالقه ر�سمياً حتت مظلة 
بزيادة  ل��ل��ج��م��ارك  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
عرب  املنجزة  اجلمركية  البيانات  ن�سبة 
% من   34 اإىل   2018 يف  ال��ربن��ام��ج 

اإجمايل عدد البيانات اجلمركية ».
واأظهرت اإح�سائيات جتارة دبي اخلارجية 
يف العام 2018 تكامل منظومة ال�سحن 
واخل�����دم�����ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة يف االإم�������ارة 
والبحري  اجل��وي  ال�سحن  بني  وتنوعها 
املنقولة  التجارة  ارتفعت  وال��ربي، حيث 
اإىل  قيمتها  لت�سل   3.2% بن�سبة  ج��واً 
التجارة  ارتفعت  كما  دره��م  612 مليار 
لت�سل   3.4% بن�سبة  ب��ح��راً  امل��ن��ق��ول��ة 
درهم  م��ل��ي��ار   483 ن��ح��و  اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
نحو  ب��راً  املنقولة  التجارة  قيمة  وبلغت 

205 مليارات درهم.

واملحمولة  ال��ذك��ي��ة  ال���ه���وات���ف  وج�����اءت 
بتجارة  الب�سائع  ���س��دارة  يف  واالأر���س��ي��ة 
دبي اخلارجية حيث بلغت قيمتها 150 
مليار درهم لتعزز تقدم دبي يف التجارة 
تقنية  وت��ط��ب��ي��ق��ات  الأج����ه����زة  ال���ع���امل���ي���ة 
املعلومات الذكية، ودعمت االإمارة دورها 
املعادن  ل��ت��ج��ارة  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  ال���رائ���د 
الثمينة واملجوهرات واالحجار الكرمية، 
حيث جاء الذهب يف املركز الثاين بتجارة 
دبي اخلارجية بقيمة 146 مليار درهم 
بقيمة  الثالث  املركز  يف  املجوهرات  تلته 
106 مليارات درهم ثم االأملا�س يف املركز 
وجاءت  دره��م  مليار   94 بقيمة  ال��راب��ع 
 65 بقيمة  املركز اخلام�س  ال�سيارات يف 

مليار درهم.
ومتكنت دبي من تعزيز التنوع يف االأ�سواق 
الرئي�سية لتجارتها اخلارجية حيث جاءت 
ال�سني يف مركز ال�سريك التجاري االأول 
لدبي وبلغت قيمة التجارة معها يف العام 
تلتها  دره���م  مليار   139 نحو   2018
الهند يف مركز ال�سريك التجاري الثاين 
مليار   116 نحو  قيمتها  بلغت  بتجارة 
امل��ت��ح��دة االأمريكية  ال��والي��ات  ث��م  دره���م 
قيمة  وبلغت  الثالث  التجاري  ال�سريك 
81 م��ل��ي��ار درهم  ن��ح��و  ال��ت��ج��ارة م��ع��ه��ا 
تلتها اململكة العربية ال�سعودية يف مركز 
ال�سريك التجاري االأول خليجياً وعربياً 
التجارة  بلغت قيمة  والرابع عاملياً حيث 
 55 ن��ح��و   2018 ال��ع��ام  يف  اململكة  م��ع 
مليار درهم و�سوي�سرا يف مركز ال�سريك 
قيمتها  بلغت  بتجارة  اخلام�س  التجاري 

49 مليار درهم.

 اأبوغزاله يبحث مع مدير عمليات االأونروا يف االأردن 
مبادرته الإن�ساء »�سندوق تعليم طلبة مدار�س االأونروا«

كلية »اأبوغزاله اجلامعية لالبتكار« تبا�سر ا�ستقبال الطلبة امل�ستجدين

•• عمان – الفجر:

اأبوغزاله  ط���الل  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
وكالة  ع��م��ل��ي��ات  م���دي���ر  ب���ع���م���ان  م��ك��ت��ب��ه  يف 
الالجئني  وت�سغيل  الإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
)االأونروا(  االأدن��ى  ال�سرق  يف  الفل�سطينيني 
وال���ذي ج��اء مودعا  االأ���س��ت��اذ روج���ر ديفي�س 

مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله يف اململكة.
وخالل اللقاء، ثمن الدكتور اأبوغزاله جهود 
والق�سية  الفل�سطينيني  دع���م  يف  االون�����روا 
الفل�سطينية “نتوجه بجزيل ال�سكر لالأ�ستاذ 
دي��ف��ي�����س ول���وك���ال���ة االون�������روا ع��ل��ى اجلهود 
الفل�سطينيني  ل��الج��ئ��ني  وال��دع��م  امل��ب��ذول��ة 
ال��ع��امل وخ��ا���س��ة يف جمال  اأرج����اء  يف جميع 

التعليم”.
اأبوغزاله  “مبادرة  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 

•• عمان –الفجر: 

اأب���وغ���زال���ه اجلامعية  ك��ل��ي��ة ط���الل  ب��ا���س��رت 
لالبتكار با�ستقبال الطلبة امل�ستجدين ممن 
مت قبولهم للف�سل الدرا�سي الثاين لدرا�سة 
ماج�ستري اإدارة االأعمال �سمن منحة طالل 

اأبوغزاله فاوندي�سن.
ومت ت�����س��ك��ي��ل جل��ن��ة خم��ت�����س��ة ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ما 
بالكلية  ل���الل���ت���ح���اق  ط���ل���ب  األ����ف����ي  ي����ق����ارب 
الطلبات  بدرا�سة  اللجنة  وقامت  اجلامعية، 
ومقابلة املر�سحني واختيار الطلبة االأف�سل 

هذه  ومب��وج��ب  االأونروا”.  ط��ل��ب��ة  لتعليم 
املبادرة ين�ساأ �سندوق خا�س يف ح�ساب با�سم 
امل�ساهمة  وت��ك��ون  م��ن��ف��ردة.  االأون����روا  واإدارة 
ور�سالة  بواجب  يوؤمن  من  لكل  متاحة  فيه 
اللجوء  يف  الفل�سطينيني  االأط���ف���ال  تعليم 
يف  امل�ساهمة  و�ستكون  العامل.  م�ستوى  على 
�سنويا  دوالرات  ع�سرة  مبلغ  ال�سندوق  ه��ذا 
اأبوغزاله،  واأ�����س����اف  ي���رغ���ب.  مل���ن  ي��زي��د  اأو 
ونزوحه  لبنان  ف��رتة جلوئه يف  واأن���ه خ��الل 
الق�سري من فل�سطني خالل النكبة، ا�ستفاد 
من منحة درا�سية مقّدمه من االأونروا، ولذا 
دعا العامل جميعاً بتحّمل م�سوؤولياتهم جتاه 
لهذه  واال���س��ت��ج��اب��ة  الفل�سطينية  الق�سية 
اأبوغزاله  واأك����د  النبيلة،  لغاياتها  احل��م��ل��ة 
املوارد  جميع  بت�سخري  التام  ا�ستعداده  على 
اأبوغزاله  املتاحة يف مكاتب جمموعة طالل 

واأُ�س�س  املنحة  ���س��روط  عليهم  تنطبق  مم��ن 
�سعادة  وك���ان  اجل��ام��ع��ي��ة.  الكلية  وتعليمات 
اأع��ل��ن موؤخرا  ق��د  اأب��وغ��زال��ه  الدكتور ط��الل 
اإدارة  يف  املاج�ستري  لدرا�سة  منح  تقدمي  عن 
ال��ث��اين يف كلية  ال��درا���س��ي  للف�سل  االأع��م��ال 
بن�سبة  لالبتكار  اجلامعية  اأبوغزاله  ط��الل 
%100 لالجئني يف املخيمات الفل�سطينية 
وال�سورية يف االأردن ولبنان، وبن�سبة 50% 
عليهم  واملنطبقة  املتقدمني  الطلبة  جلميع 
ال�سروط من االأردن وبقية البلدان العربية.

امل�سوؤولية  م���ن  ك���ج���زء  امل���ن���ح  ه����ذه  وت����اأت����ي 

العامل يف  110 مكتبا حول  تزيد عن  التي 
م�ساعدة االأونروا واحلملة للو�سول اإىل اأبعد 
وتعهد يف حالة موافقة  مناطق يف العامل”. 
االأون�������روا ان ي���ب���داأ ب���اأف���راد ع��ائ��ل��ت��ه واأف�����راد 

اأبوغزاله العاملية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����دم االأ����س���ت���اذ دي��ف��ي�����س �سكره 
ل��ل��دك��ت��ور ط����الل اأب���وغ���زال���ه ل��ت��ف��ان��ي��ه غري 
املحدود والذي ال نظري له، وو�سفه بالقدوة 
وامللهم و�ساحب روؤية. وقال ال�سيد ديفي�س: 
اأبوغزاله  الدكتور طالل  وروؤي��ة  كلمات  “اإن 
فيما يتعلق بفل�سطني يعد اإلهاما لنا جميعا، 
الالجئني  بجانب  يقف  وال��ي��وم  الج��ئ��ا  ك��ان 
اأقدم  املمكنة،  ال��و���س��ائ��ل  بجميع  ويدعمهم 

�سكري لهذا االإلهام والتفاين العظيم«.
الدكتور  ب��روؤي��ة  اإع��ج��اب��ه  ع��ن  ديفي�س  وع��رب 
وتفاوؤله  اأف�����س��ل،  م�ستقبل  ن��ح��و  اأب��وغ��زال��ه 

اأبوغزاله  الدكتور  يتوالها  التي  املجتمعية 
خلدمة املجتمع وال�سباب وتطوير مهاراتهم 
اأبوغزاله  “طالل  خ���الل  م���ن  وق���درات���ه���م، 

فاودندي�سن«.
فاودندي�سن”  اأب��وغ��زال��ه  “طالل  تاأ�س�ست 
جمموعة  �سركات  م��ن  ربحية  غ��ري  ك�سركة 
طالل اأبوغزاله لتعزيز التنمية امل�ستدامة مع 
االجتماعية  التنمية  مبادرات  على  الرتكيز 
االأفراد  ق���درات  تعزيز  بهدف  واالقت�سادية 
واجلماعات واملوؤ�س�سات واجلمعيات يف جميع 

اأنحاء العامل.

العظيم الذي يعترب منوذجا حتتذى به.
وك����ان اأب���وغ���زال���ه ق���د ب���ني خ���الل ال��ل��ق��اء اأن 
لها  ج��دي��د  مكتب  اف��ت��ت��اح  ب�سدد  املجموعة 
دافو�س  ال�سيد  �سيتوجه  والتي  الفلبني،  يف 
ل��ل��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ف����ور ان���ت���ه���اء ف����رتة ع��م��ل��ه يف 

تقدمي  اىل  ال�سيف  اأبوغزاله  ودع��ا  االأردن. 
لي�سكل  ال�����س��دد،  بهذا  اخلا�سة  التوجيهات 
بقية  م��ع  ج��دي��دة  اإ���س��اف��ة  “مانيال”  مكتب 
�سرق  ج��ن��وب  يف  افتتاحها  مت  ال��ت��ي  امل��ك��ات��ب 

اآ�سيا.

»�لأد�ء �لقوي للتجارة �خلارجية يدعم �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية 
لوثيقة �خلم�صني ويوؤكد مكانة دبي حمطًة عامليًة خللق �لفر�ض �لقت�صادية«
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املال والأعمال

ح�صلت على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية �لجتماعية لل�صنة �خلام�صة على �لتو�يل
»اإمباور« جتدد التزامها جتاه دعم 
املجتمع وتعزيز التنمية امل�ستدامة

•• دبي-الفجر: 

ح�سدت موؤ�س�سة االإمارات الأنظمة التربيد املركزي “اإمباور” اأكرب مزود 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية االجتماعية 
للموؤ�س�سات لل�سنة اخلام�سة على التوايل، وذلك نظري م�ساهمتها البارزة يف 
اأف�سل املمار�سات  تعزيز مبادرات امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات، وتعزيز 

البيئية التي حتدث تاأثريات اإيجابية على املجتمع والبيئة.
بخال�س  “نتقدم  “اإمباور”:  ل�  التنفيذي  الرئي�س  �سعفار  بن  اأحمد  وقال 
املمار�سات  تعزيز  يف  اجل��ب��ارة  جهودها  على  دب��ي   لغرفة  والعرفان  ال�سكر 
امل�سوؤولة اجتماعياً ال �سيما فيما يتعلق بالبيئة. لقد �سعدنا بهذا التكرمي 
وتعزيز  للمجتمع  ال��داع��م  االإي��ج��اب��ي  التغيري  جت��اه  التزامنا  ي��وؤك��د  ال��ذي 

التنمية امل�ستدامة فيه«.
وبنّي بن �سعفار اأن عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات 
ت�ساهم يف بناء جمتمع اأعمال م�سوؤول وم�ستدام، وتعزيز املمار�سات الفردية 
واملوؤ�س�ساتية التي ت�سهم يف حماية البيئة، حيث تهدف هذه املبادرة الرائدة 
التي اأطلقتها غرفة دبي اإىل توفري معيار اختياري وا�سح لتطبيق امل�سوؤولية 
االجتماعية للموؤ�س�سات يف ممار�سات االأعمال بدبي ودولة االإم��ارات، وهي 
ا�سرتاتيجيتها  م��ن  ك��ج��زء  حتقيقها  اإىل  “اإمباور”  ت�سعى  ال��ت��ي  ال��روؤي��ة 

للم�سوؤولية االجتماعية.
واأ�ساف بن �سعفار: “اإن جميع جهود ومبادرات “اإمباور” تركز على تعزيز 
اأو  الت�سغيلية  �سواء  عملياتنا  جوانب  جميع  يف  البيئية،  املمار�سات  اأف�سل 
التي   2030 للطاقة  املتكاملة  دب��ي  ال�سرتاتيجية  حتقيقاً  اخلدماتية، 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 
ال����دول����ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء، 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، وال��ت��ي تهدف 
اإىل مركز عاملي  االإم��ارة  اإىل حتويل 
للطاقة النظيفة واالقت�ساد االأخ�سر 
وتعزيز مكانتها لت�سبح املدينة االأقل 
وروؤية  الكربونية،  الب�سمة  يف  عاملياً 
االإمارات 2021 التي تهدف اإىل اأن 
تكون دولة االإمارات العربية املتحدة 
بحلول  ال����ع����امل  دول  اأف�������س���ل  م����ن 

اليوبيل الذهبي للدولة«.
دبي  غ���رف���ة  ع���الم���ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
للموؤ�س�سات  االجتماعية  للم�سوؤولية 
اإط������اراً جمانياً  ل��ت��وف��ر  ق���د ���س��م��م��ت 
لتقييم املمار�سات امل�سوؤولة، وم�ساعدة ال�سركات على حتديد ا�سرتاتيجيتها 
وتطويرها.  االإدارة  واأ�ساليب  ال�سيا�سات  ت�سمل  التي  امل�سوؤولة  للممار�سات 
وح�سول ال�سركة على هذه العالمة يدل على جهودها امل�ستمرة وامللمو�سة 
يف جمال امل�سوؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات والتزامها بتطوير ممار�ساتها 
واملمار�سات  املعايري  اأعلى  على  بناًء  العالمة  هذه  �سممت  وقد  امل�سوؤولة. 
العاملية لتتالءم مع احتياجات ال�سركات يف منطقة ال�سرق االأو�سط وخا�سًة 
يف دولة االإمارات ودبي. واجلدير ذكره، اأن “اإمباور” تقدم خدمات تربيد 
املناطق الأكرث من 1،090 مبنى، والأكرث من 100 األف متعامل كما ت�سل 
القدرة االإنتاجية لل�سركة اإىل اأكرث من 1،430 مليون طن من التربيد 
امل�ساريع  من  لعدد  للبيئة  �سديقة  مناطق  تربيد  خدمات  ال�سركة  وتقدم 
البارزة يف اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا بيت�س ريزيدن�س ومركز 
واأب��راج بحريات  الطبية  التجاري ومدينة دبي  العاملي واخلليج  املايل  دبي 
دبي  وح��ي  م��ول  واب��ن بطوطة  ج��اردن��ز  ودي�سكفري  ونخلة جمريا  جمريا 

للت�سميم واملنطقة العاملية لالإنتاج االإعالمي وغريها.

 »ائتمان ال�سادرات« وبنك راأ�س اخليمة
 يدعمان تو�سع ال�سركات ال�سغرية خارجيا

•• دبي -وام:

وقعت “االحتاد الئتمان ال�سادرات” مذكرة تفاهم مع بنك راأ�س اخليمة 
اإىل  الو�سول  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املحلية  ال�سركات  مل�ساعدة  الوطني 
االأ�سواق الدولية من خالل عدد من اخلدمات املالية . وّقع املذكرة ما�سيمو 
فال�سيوين الرئي�س التنفيذي لالحتاد الئتمان ال�سادرات وبيرت اجنالند 
الرئي�س التنفيذي لبنك راأ�س اخليمة الوطني بح�سور م�سوؤولني كبار من 
الو�سول  من  االإماراتية  ال�سركات  �ستتمكن  املذكرة  ومبوجب  املوؤ�س�ستني. 
اإىل جمموعة من اخلدمات واحللول املالية مثل تاأمني االئتمان التجاري 
ال�سركات  االئتمان، ومتويل  اإدارة خماطر  واملرابحة-، وحلول  -التقليدي 
وتاأكيد  ال�����س��رك��ات،  ال�����س��ادرات، ومت��وي��ل  وامل��ت��و���س��ط��ة، ومت��وي��ل  ال�سغرية 
خطابات االعتماد. وتتما�سى املذكرة مع توجه الدولة نحو تعزيز القطاعات 
دولة  وا�ستدامة القت�ساد  تنوعاً  اأكرث  وبالتايل حتقيق منو  النفطية  غري 
االإمارات.. كما �ست�ستفيد ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة من الو�سول اإىل 
معلومات حديثة حول االأ�سواق ومن �سل�سلة ور�س العمل التي �ستقدم امل�سورة 
الأ�سحاب االأعمال ب�ساأن اأهمية حلول حماية التجارة عند التو�سع يف اأ�سواق 
جديدة. واكد ما�سيمو فال�سيوين ان توقيع مذكرة التفاهم مع بنك راأ�س 
اخليمة الوطني يعد خطوة مهمة يف اجتاه دعم ا�سرتاتيجية التنويع غري 
النفطي يف دول��ة االإم��ارات مبا يتوافق مع روؤي��ة االإم��ارات 2021 والذي 
كما  ال�����س��ادرات..  ل�سركة االحت��اد الئتمان  الرئي�سة  االأه���داف  اأح��د  يعترب 
�ست�ساعد مذكرة التفاهم على تو�سيع قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
من خالل تقدمي اآخر املعلومات عن ال�سوق وت�سهيل الو�سول اإىل احللول 
امل�ستدامة  التنمية  يف  امل�ساهمة  على  املحلية  ال�سركات  وت�سجيع  املالية 
القت�ساد دولة االإمارات والو�سول اإىل اأ�سواق ومناطق جغرافية جديدة يف 
خمتلف اأنحاء العامل . من جهته اأكد بيرت اإجنالند اأهمية توقيع املذكرة 
مع “االحتاد الئتمان ال�سادرات” لتزويد اأ�سحاب االأعمال مبجموعة من 
جديدة  اأ���س��واق  اإىل  الو�سول  لت�سهيل  يحتاجونها  التي  ال��الزم��ة  االأدوات 
وتنمية اأعمالهم االأمر الذي �سيحّفز بدوره منو اقت�ساد دولة االإمارات. و 
بح�سب وزارة االقت�ساد ي�سم قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اأكرث من 
94 يف املئة من اإجمايل عدد ال�سركات العاملة يف الدولة ويوفر فر�س عمل 

الأكرث من 86 يف املئة من القوى العاملة يف القطاع اخلا�س.

حميد النعيمي يتفقد »جممع جراند مول« يف عجمان

 جواهر القا�سمي تعتمد 10 دي�سمرب املقبل موعدا للن�سخة الثانية من القمة العاملية للتمكني االقت�سادي للمراأة

•• عجمان-وام:

ال�سيخ حميد بن  ال�سمو  تفقد �ساحب 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د 
جممع  “م�سروع  اأم�����س  عجمان  حاكم 
تكلفته  ب��ل��غ��ت  “ ال�����ذي  م����ول  ج���ران���د 
وي�سم  دره��م  مليون   800 االإجمالية 
409 �سقق و163 مكتبا جتاريا و90 
مطاعم  وجمموعة  وم�ست�سفى  حمال 

وعدد من دور ال�سينما.
�����س����م����وه - خ��������الل اجل����ول����ة  وراف�����������ق 
بن  را�سد  ال�سيخ   - للمجمع  التفقدية 
البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد 

اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
م��وؤ���س�����س��ة ع���ق���ارات ع��ج��م��ان “ ع��ق��ار “ 
وغالب جابر املدير التنفيذي للموؤ�س�سة 
طارق  و�سعادة  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء 
بن غليطه مدير مكتب �ساحب ال�سمو 
احلاكم و�سعادة يو�سف حممد النعيمي 
مدير عام الت�سريفات وال�سيافة وعدد 

من كبار امل�سوؤولني .
وجت����ول ���س��م��وه وم���راف���ق���وه يف اأرج����اء 
امل�ساريع  اأح���د   - م���ول  جم��م��ع ج��ران��د 
اطلع   - “عقار”  مل��وؤ���س�����س��ة  امل��م��ل��وك��ة 
والعمليات  ال��ع��م��ل  ���س��ري  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
مراجعة  وت�سهيل  امل�����س��اري��ع  وت�سليم 

تاأجري  اأو  ب�سراء  الراغبني  املتعاملني 
ال�سقق اأو التملك .

���س��م��وه م��ن ال�سيخ را���س��د بن  وا���س��ت��م��ع 
حميد النعيمي والقائمني على م�سروع 
اأهدافه  ح���ول  واف  ���س��رح  اإىل  امل��ج��م��ع 
الت�سويقية  واخل���ط���ط  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل����ه ح���ي���ث ي���ح���ت���وي على 
م�ست�سفي برامي ميديكال �سنرت وي�سم 
م��ائ��ة ���س��ري��ر وم��رك��ز خ��دم��ات طوارئ 
الت�سخي�سي  ب��رمي��ري  وم��رك��ز  متطور 
 90 اإىل  اإ���س��اف��ة  �سيدليات  وجم��م��وع 

حمال جتاريا وت�سع قاعات �سينما .
للمكاتب  ب���رج���ا  امل�������س���روع  ي�����س��م  ك��م��ا 

ال��ت��ج��اري��ة واآخ�����ر ���س��ك��ن��ي ي�����س��م اأكرث 
مواقف  طوابق  و�ستة  �سقق   409 من 
للت�سوق  زون  وي�����س��ت  وم��رك��ز  ���س��ي��ارات 
ويتميز  ع��امل��ي��ة  م��ط��اع��م  وجم���م���وع���ة 
مب��وق��ع��ه و���س��ط م��دي��ن��ة ع��ج��م��ان على 

�سارع ال�سيخ خليفة بن زايد .
وقال ال�سيخ را�سد بن حميد اإن امل�سروع 
اإجن���ازات  ت��اري��خ  ب���ارزا يف  ميثل معلما 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان وم��وؤ���س�����س��ة ع���ق���ارات “ 
ملا  ن��وع��ي��ة  ي�����س��ك��ل خ��ط��وة  ك��م��ا  عقار” 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ي��ه م���ن م��ت��اج��ر وم���راك���ز 
وغري  وم��واق��ف  �سكنية  و�سقق  �سحية 
�ست�سهل من  التي  ذل��ك م��ن اخل��دم��ات 

•• عجمان ـ الفجر 

للتوفيق  ع���ج���م���ان  م����رك����ز  ا����س���ت���ق���ب���ل 
والتحكيم التجاري التابع لغرفة جتارة 
و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان، وف�����داً م���ن جمل�س 
�سباب مركز ال�سارقة للتحكيم التجاري 
امل�سرتك  التعاون  �سبل  لتعزيز  ال��دويل 
يف  التحكيم  دور  تعزيز  اآليات  ومناق�سة 
اإع��داد جيل  يف  والتعاون  االقت�ساد  دعم 

وطني من املحكمني املعتمدين.
م��ق��ر غرفة  امل�����س��رتك يف  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
اأمني  املويجعي  خليفة  اأح��م��د  عجمان 
والتحكيم  للتوفيق  عجمان  مركز  ع��ام 
ال��ن��ع��ي��م��ي وهندي  ع��ائ�����س��ة  و  ال��ت��ج��اري 

اخلدمات  اإدارة  ق�سم  رئي�س  املطرو�سي 
القانونية بغرفة عجمان. وتراأ�س الوفد 
حمده البلو�سي – مدير الق�سايا باملركز 
ال�سارقة  مركز  �سباب  جمل�س  رئي�س  و 
ال���دويل وم��رمي بن  ال��ت��ج��اري  للتحكيم 
– مدير تطوير االأع��م��ال واملن�سق  ه��ده 
�سباب  اأع�ساء جمل�س  ال��ع��ام  وع��دد من 
التجاري  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  ال�������س���ارق���ة  م���رك���ز 
اأحمد  اللقاء رح��ب  ب��داي��ة  ال���دويل. ويف 
اهمية  على  واأك���د  باحل�سور  املويجعي 
التعاون  �سبل  لبحث  امل�����س��رتك  ال��ل��ق��اء 
والتعرف على جمل�س  وتبادل اخلربات 
�سباب مركز ال�سارقة للتحكيم التجاري 
ثقافة  تعزيز  اأهمية  مو�سحا  ال���دويل، 

ال��ت��ح��ك��ي��م ودوره������ا يف اإع������داد ج��ي��ل من 
املحكمني املعتمدين من خالل الربامج 
واملحا�سرات  وال�����ن�����دوات  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
يف  املتخ�س�سة   القانونية  وامل���وؤمت���رات 

جمال التحكيم التجاري.
واأكد ان مركز عجمان للتوفيق والتحكيم 
التجاري حري�س على تعزيز تعاونه مع 
املتخ�س�سة  واجل��ه��ات  التحكيم  م��راك��ز 
حملياً ودولياً، االأمر الذي ينعك�س على 
دور التحكيم يف ت�سوية املنازعات ب�سرعة 
ت�سمن  اأق���ل  وتكلفة  وح��ي��ادي��ة  و���س��ري��ة 

حقوق كافة االأطراف.
وق����دم ال��وف��د ن��ب��ذة ع��ن جم��ل�����س �سباب 
التجاري  ل��ل��ت��ح��ك��ي��م  ال�������س���ارق���ة  م���رك���ز 

وطني  ج��ي��ل  اإع������داد  يف  ودوره  ال�����دويل 
�سريحة  وتثقيف  ال�سباب  املحكمني  من 
ك��ب��رية م��ن ال�����س��ب��اب مب��ج��ال  التحكيم 
االقت�سادي،  ال��ق��ط��اع  دع��م  يف  واأهميته 
م�ستقبل  ه���و  ال��ت��ح��ك��ي��م  واأن  ال���س��ي��م��ا 
اأكد  ك��م��ا  االق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ن��زع��ات  ف�سل 
احل�سور على �سرورة م�ساركة املوؤ�س�سات 
التحكيم لدى  ثقافة  ن�سر  التعليمية يف 

الطلبة وخا�سة طلبة القانون.
هذا واطلع احل�سور على اأه��داف مركز 
التجاري،  والتحكيم  للتوفيق  عجمان 
يف توفري اآليات مرنة وحمايدة لت�سوية 
النزاعات ب�سهولة وي�سر وباأقل التكاليف 
وتاأ�سي�س عالقات ثنائية وعقد �سراكات 

و�سول املت�سوقني للمجمع بكل �سهولة 
وي�سر .

اإقامة املجمع ا�ستغرق وقتا  اأن  واأ�ساف 
ب��ج��ه��ود حثيثة  ال���زم���ن وال���ع���م���ل  م���ن 
ج�سدت هذا احللم على اأر�س الواقع .. 
معربا عن ثقته باأن هذا املجمع اجلديد 
يف  امل��ف�����س��ل��ة  ال��ت�����س��وق  وج��ه��ة  �سي�سبح 
اإمارة عجمان لكل من ي�سعى للح�سول 
واال�ستثنائية  امل��ت��م��ي��زة  ال��ق��ي��م��ة  ع��ل��ى 
�سمن بيئة ت�سوق مريحة .. الفتا اإىل 
اأنه مت ت�سميمه بواجهات زجاجية كي 
يف  باالنت�سار  ال�سوء  الإ�سعاعات  ت�سمح 

جميع اأنحائه.

مع الهيئات واملوؤ�س�سات املحلية والدولية 
واعداد  التحكيم  مب��ج��ال  ال��ع��الق��ة  ذات 
جمال  يف  املوؤهلني  املحكمني  من  نخبة 
التحكيم  ثقافة  ون�سر  ال��دويل  التحكيم 
من خالل الندوات وال��دورات والربامج 

التدريبية.
وتطوير  ترقية  على  امل��رك��ز  يعمل  كما 
املتبعة  املمار�سات  اف�سل  وف��ق  خدماته 
باعتماد  ال��دوىل  التحكيم  موؤ�س�سات  يف 
اأف�����س��ل االآل����ي����ات وال���و����س���ائ���ل يف جمال 
�سرح  اللقاء مت  وخ��الل  ال��ن��زاع��ات  ف�س 
التحكيم  اإج���راءات  و  التنظيمي  الهيكل 
املحكمني  اإج�����راءات قيد  و  امل��رك��ز  اأم���ام 

واخلرباء و�سروط القيد.

•• ال�صارقة -وام:

اعتمدت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
يومي  ب��امل��راأة  لالرتقاء  من��اء  موؤ�س�سة  رئي�س 
النعقاد  م��وع��داً  ال��ق��ادم  دي�سمرب  و11   10
ال��ع��امل��ي��ة للتمكني  ل��ل��ق��م��ة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
موؤ�س�سة  تنظمها  ال��ت��ي  ل��ل��م��راأة  االق��ت�����س��ادي 
املتحدة  االأمم  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “مناء” 

للمراأة املعنية بامل�ساواة بني اجلن�سني.
ب��ن��ت حممد  ج��واه��ر  ال�سيخة  ���س��م��و  وق��ال��ت 
من  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  ان��ع��ق��اد  اإن  ال��ق��ا���س��م��ي 
للمراأة  االقت�سادي  للتمكني  العاملية  القمة 

اإمارة ال�سارقة يوؤكد التزام االإمارة ودولة  يف 
التنموي  ب��دوره��ا  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
التنمية  الأه������داف  ودع��م��ه��ا  وع��امل��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
م�ساهمة  تعزز  التي  تلك  خا�سًة  امل�ستدامة 
اقت�ساد  وا�ستنها�س  جمتمعها  بناء  يف  امل��راأة 
م�ساركة  ح��ج��م  اأن  ���س��م��وه��ا  واأك�����دت  ب��ل��ده��ا. 
ال��ع��م��ل��ي��ة وال���ع���ام���ة ي�سكل  امل������راأة يف احل���ي���اة 
الذي  والتح�سر  التطور  االأدق ملدى  املقيا�س 
امل�ساركة  ه��ذه  ك��ون  املجتمعات  اإل��ي��ه  و�سلت 
التعليم  ح���ق  ���س��م��ان  ب��ع��د  اإال  مم��ك��ن��ة  غ���ري 
لكافة  املدنية  واحل��ق��وق  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 
ما  وه��و  ا�ستثناء  ب���دون  االجتماعية  الفئات 
نتيجًة  للمراأة  النوعية  ال�سراكة  من  يجعل 

ال�ساملة.  التنموية  ال�سيا�سات  م��ن  جلملة 
الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  �سموها  ودعت 
م�����س��رية االرتقاء  دع���م  ل�����س��ي��ا���س��ات  ال��راع��ي��ة 
باملراأة اإىل اإ�سراك املجتمعات املحلية يف و�سع 
واإ�سناد  دع��م  اأن  ..م��وؤك��دًة  التمكني  �سيا�سات 
املراأة هو م�سروع ثقايف اجتماعي بامتياز يبداأ 
باحرتام حقوقها االأ�سا�سية واالإميان بدورها 
االقت�سادية  التحديات  مواجهة  يف  احليوي 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واق����رتاح احللول 
تعزيز  اأن  �سموها  ت  وع��دَّ لتجاوزها.  املنا�سبة 
من  بتمكينه  ي��ك��ون  ملجتمعه  ال��ف��رد  ان��ت��م��اء 
ووطنه  جمتمعه  ب��ن��اء  يف  ح��ق��وق��ه  مم��ار���س��ة 
..موؤكدة اأن ال�سراكة والعدالة بني اجلن�سني 
حق طبيعي تكفله املواثيق واالأعراف الدولية 
باأنه  �سموها  ون��وه��ت  االإن�سانية.  واالأخ����الق 
على الرغم من اأن م�ساركة املراأة يف االقت�ساد 
ت��ري��ل��ي��ون دوالر   12 ق��ي��م��ت��ه  م���ا  ���س��ي�����س��ي��ف 
ل��ل��ن��اجت االإج���م���ايل ال��ع��امل��ي ب��ح��ل��ول 2025 
البطالة  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�����س��ب  ع��ل��ى  و�سيق�سي 
واالأمية اإال اأن الهدف من وراء االرتقاء بدور 
ليكون  االأرق���ام  ه��ذه  يتجاوز  وقدراتها  امل���راأة 
الب�سرية  العادل للرثوة  التوزيع  م�ساهمًة يف 
على املجتمعات املتقدمة والنامية ويف ت�سريع 
اعتمدتها  ال��ت��ي  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف 
القمة  وت�سعى   .2030 للعام  املتحدة  االأمم 
التي  ل��ل��م��راأة  االق��ت�����س��ادي  للتمكني  العاملية 
عامني  كل  وتعقد   2017 العام  يف  انطلقت 
والدولية  املحلية  ال�سراكات  ا�ستقطاب  اإىل 
الداعمة مل�سرية تكافوؤ الفر�س بني اجلن�سني 
ال�سوء  ت�سليط  خ��الل  من  العدالة  وحتقيق 

على االإ�سافات التي ميكن للمراأة اأن تقدمها 
املحلية  واالق���ت�������س���ادات  ال��ع��امل��ي  ل��الق��ت�����س��اد 
اال�ستقرار  املحوري يف حتقيق  دوره��ا  واإب���راز 
اإدماجها  اأهمية  على  وال��ت��اأك��ي��د  االجتماعي 
والربامج  اخل��ط��ط  جم��م��ل  يف  ك��ام��ل  ب�سكل 
وال�سيا�سات التي ت�ستهدف النهو�س بالواقع 

االإقليمي واملحلي على حد �سواء.
العوامل  اأه����م  ال���ع���ام  ال��ق��م��ة ه����ذا  وت��ن��اق�����س 
يت�سم  م�ستقبلي  اقت�ساد  بناء  يف  ت�سهم  التي 
م�ساركات  ل��ل��م��راأة  ويتيح  وال��ت��ن��وع  بالتكامل 
نوعية يف تعزيز قطاعاته وبناء ثقافته وقيادة 
املتغريات  القمة  ت�ستعر�س  كما   .. توجهاته 
وم�ساعي  املتطورة  التقنيات  اأحدثتها  التي 
ال�����دول ن��ح��و ال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����س��ادي وظهور 
اإن��ت��اج��ي��ة ج���دي���دة وت���ب���دل مراكز  ق��ط��اع��ات 
القوى االقت�سادية العاملية اإىل جانب تنامي 
القناعة باأهمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
وهو ما ي�سكل فر�سًة تاريخية ل�سراكة املراأة 

ب�سكل فاعل يف خمتلف القطاعات.
املوؤ�س�سات  جميع  حث  اإىل  القمة  ت�سعى  كما 
لي�سبحوا  م��ن�����س��ت��ه��ا  خ����الل  م���ن  واالأف��������راد 
املراأة  اإدم��اج  لت�سريع  قطاعاتهم  يف  موؤثرين 
واالرت����ق����اء ب���دوره���ا يف ك��اف��ة امل���ج���االت عرب 
واحلريف  املهني  مل�سارها  الداعم  املناخ  تهيئة 

واالقت�سادي والقيادي يف املجتمع.
..اأك��دت �سمو  العاملي للمراأة  اليوم  ومبنا�سبة 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة 
االلتزام  ب��امل��راأة  “ لالرتقاء  “ من��اء  موؤ�س�سة 
ال��ع��امل وب�سكل خا�س  ال��ن�����س��اء يف  ك��ل  ب��دع��م 
اللجوء  واأم��اك��ن  ال�����س��راع  مناطق  يف  الن�ساء 

تكافح مبختلف  التي  النامية  املجتمعات  ويف 
فئاتها ل�سق طريقها نحو التنمية. واعتربت 
التي  ال�ساحات  تلك  يف  امل��راأة  دور  اأن  �سموها 
ت��ت��ع��ر���س ل���ظ���روف ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ���س��ع��ب��ة دور 
م��رك��ب و���س��ع��ب وم�����س��ريي يف ال���وق���ت ذاته 
فعلى عاتقها تقع مهمة احلفاظ على وحدة 
االإن�سانية  القيم  وحماية  واملجتمع  االأ���س��رة 
يوم  “ يحمل  �سموها  وق��ال��ت  االأب��ن��اء.  ل��دى 
كبرية  ومهمات  خا�سة  �سمات  العاملي  امل���راأة 
حيث ب��ات ال��ع��امل ال��ي��وم اأك��رث قناعًة م��ن اأي 
وقت م�سى بدور املراأة يف مواجهة التحديات 
دور  وتفعيل  االقت�ساد  وا�ستنها�س  الكربى 
واأ�سارت  وال��ت��ن��م��ي��ة«.  ال��ب��ن��اء  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات 
�سموها اإىل اأن االأمم املتحدة خ�س�ست للمراأة 
م�ساحات كبرية �سمن اأجندة اأهداف التنمية 
االرتقاء  اأن  ..ع��اّدًة   2030 للعام  امل�ستدامة 
ب��دوره��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا ع��رب حتقيق ال��ع��دال��ة يف 
التحديات  ل��ت��ج��اوز  م��دخ��اًل  ي�سكل  ال��ف��ر���س 
وانطالقًة نحو حتقيق االأه��داف التي اأجمع 
املراأة  “ باتت  �سموها  وتابعت  العامل.  عليها 
لدى  والدعم  التمكني  �سيا�سات  اليوم حمور 
الدول وال�سركات يف القطاعني العام واخلا�س 
ما ي�سكل فر�سًة تاريخية للبدء بعهد جديد 
احلقيقية  والعدالة  الفاعلة  بال�سراكة  يت�سم 
كافة  االجتماعية  وال��ف��ئ��ات  اجلن�سيني  ب��ني 
وح��ت��ى ينجح ال��ع��امل يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن هذه 
الفر�سة يجب اأن ننظر اإىل تطوير دور املراأة 
ث��ق��ايف اجتماعي  م�����س��روع  ك��ون��ه  اأ���س��ا���س  على 
اقت�سادياً  م�سروعاً  ولي�س  وتنموي  اإن�ساين 

فقط«.

مركزي عجمان وال�سارقة للتحكيم التجاري يتعاونان يف اإعداد حمكمني معتمدين
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املال والأعمال

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2992 ل�صنة 2018 
اىل املحكوم عليه/1-حممد علي حممود عبداهلل الديواين 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما  بتاريخ 2018/7/26 يف الق�سية رقم 4099 ل�سنة 2017 مدين جزئي بالزامكم 
بدفع مبلغ وقدره )285950( درهم  باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5٪ من 
تاريخ �سريورة احلكم وحتى متام ال�سداد على مبلغ 110000 درهم. ل�سالح املحكوم 
له/ متام ا�سماعيل يون�س. لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ 
امليعاد والتاريخ املحدد فان  التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف  اليوم 

املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
     رئي�س ق�صم التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
تبليغ ح�صور جل�صة خربة 

�صادرة عن اخلبري احل�صابي   د. ب�صام يحيى عجول 
اإىل املدعي عليها/هريتيكانت ال�سرق االو�سط - �س م ح عنوانها : اإمارة دبي ، املنطقة احلرة بجبل 
علي ، �سارع رقم 731 اأ - بالقرب من م�سنع الزجاج رقم 2 - ار�س رقم ام او 0140 - هاتف ار�سي 
048818080 - فاك�س 048818390 - هاتف متحرك 0501006279 - �س ب 262445 - رقم مكاين : 

 purchase@hertecantme.com : 0611863788 بريد اإلكرتوين
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2018/4168 جتاري جزئي  حمكمة 
دبي االإبتدائية واملقامة �سدكم من قبل  املدعية /راكورتوبي ميدل اي�ست - م م ح. ندعوكم ب�سفتكم 
طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعاله للح�سور اىل مكتبنا الكائن يف ال�سقة رقم C08 بناء العوي�س 
�سارع الرقة ديرة دبي وذلك يف متام ال�ساعة  13.00 الواحدة من ظهر يوم اخلمي�س املوافق 21 مار�س 
2019 وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات.  يف حال تخلفكم عن احل�سور 
اأو عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحددة فاإن اخلبري �سيبا�سر اجراءات اخلربة ويقدم 

تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري املنتدب / د . ب�صام يحيي عجول 

اعالن  اجتماع خربة

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
الدعوى 2018/357 مدين جزئي

اىل املدعي عليها / �سركة �سويف لتاأجري ال�سيارات - ذ م م 
جمهويل حمل االإقامة 

بهذا نفيدكم بان �سركة الفجرية الوطنية للتاأمني - �س م ع  قد اقامت عليكم الدعوى اعاله 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   197.460.58 مبلغ  ب�سداد  اللزامكم  املطالبة  ومو�سوعها 
اتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام ، ومت انتدابنا من 
يوم  االأطراف  مع  االأول  اخلربة  اجتماع  عقد  وتقرر   ، تاأميني  كخبري  املوقرة  املحكمة  قبل 
االربعاء املوافق 2019/3/13 ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا )11.30 �س( مبكتب اخلبري 
بالقرهود - جوار حمطة ميرتو جي جيكو - بناية بو�سقر اجلديد )بلوك بي( الدور الثاين 
مكتب رقم 205 )�سركة مي بارترنز ال�ست�سارات التاأمني - تلفون : 042940788( - فانت مكلف 

للح�سور مبثلكم القانوين يف املوعد اعاله وتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات.   
حممد مو�صى ال�صواهني / اخلبري التاأميني املكلف 
تلفون / 6669449 052 

مذكرة اعالن بالن�صر 
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني
عن طريق �صركة االإمارات للمزادات - عن طريق الن�صر

يف الق�صية التنفيذية رقم  2018/978 راأ�س اخليمة 
العلني  باملزاد  منقوالت  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
 - العرب  ميناء  احلمراء  اجلزيرة  مبنطقة  الكائنة  للمزادات  االإم���ارات  �سركة  طريق  عن 
منطقة 11 فلل فالمينجو والعائد ملكيتها للمحكوم عليه - تيجي�ست دينيكي �سيجيدو 
2019/3/25 عن طريق  بتاريخ  درهم  الف  دره��م(   1000( للمنقوالت  التقديرية  والقيمة 
�سركة االإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 
ال��دخ��ول على  او االط��الع  او االع��رتا���س  ن��ق��دا.  فعلى من يرغب باال�سرتاك  20٪ تدفع 
او   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإمارات  ل�سركة  االإلكرتوين  املوقع 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني

اعالن املنفذ �صده : حم�صن كرمي قرباين - عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/936 راأ�س اخليمة   

تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع منقوالت باملزاد العلني عن 
طريق �سركة االإمارات للمزادات الكائنة مبنطقة اجلزيرة احلمراء ميناء العرب - الوحدة 
والعائد   ma02050401 العرب  ميناء  2 الج��ون  رقم  املنطقة   5 رقم  بناية   401 رقم 
 3170( للمنقوالت  التقديرية  والقيمة  قرباين  كرمي  حم�سن   - عليه  للمحكوم  ملكيتها 
درهم( الف درهم.  بتاريخ 2019/3/25 عن طريق �سركة االإمارات للمزادات وذلك يف متام 
يرغب  من  فعلى  نقدا.  تدفع   ٪20 التاأمني  قيمة  بان  علما   ، ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة 
االإمارات  ل�سركة  االإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  االط��الع  او  االعرتا�س  او  باال�سرتاك 
الدوام  اأثناء  التنفيذ  او مراجعة دائرة   www.emiratesauction.ae للمزادات 

الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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ق�صم التنفيذ   

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 162 ل�صنة 2019    
اىل املحكوم عليه / موؤ�س�سة االإمارات لالن�ساءات العامة 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما بتاريخ 2018/6/13 يف الق�سية رقم 5275 ل�سنة 2016 مدين جزئي بالزامكم 
 ٪5 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  دره��م.   )106854( وق��دره  مبلغ  بدفع 
املحكوم له/موؤ�س�سة  ال�سداد. ل�سالح  املطالبة 2017/12/28 وحتى متام  تاريخ  من 
القرار  تنفيذ  لذا يتوجب عليكم  التك�سية واالر�سيات  ملقاوالت  باز  عبدالظاهر بن 
ح��ال تخلفك عن احل�سور يف  للن�سر. ويف  التايل  اليوم  تاريخ  يوما من   15 خ��الل 

امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
رئي�س ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اإعادة اعالن للح�صور امام حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية
يف الدعوى 2018/282 )اإداري كلي( 

بناء على طلب املدعي/الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية واالأوقاف 
عنوانه / متثلها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 

اىل املدعي عليه / حممد ميزان خليل الرحمن  
عنوانه/ن�سرا

انت مكلف باحل�سور امام الدائرة الكلية االدارية مبحكمة ابوظبي املدنية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 12 من 

�سهر 2 �سنة 2019 وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2019/1/29 

مدير اخلدمات الق�صائية 

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ ليل 
الت�سديق على حمرر  ، وطلب  مياه حاجي حممد �سراج علي-اجلن�سية : بنغالدي�س 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100٪ يف اال�سم التجاري مطعم ال�سم�س ، ن�ساط 
الرخ�سة مقاوالت فئة �ساد�سة ، ا�سباغ ، تركيب اال�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة ، 
 240532 رقم  االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية  التنمية  دائ��رة  واملرخ�س  من 
ال�سادر بتاريخ 1985/8/22 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/دين 
ا�سالم �سونا مياه جومادير ، اجلن�سية : بنغالدي�س.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن بالن�صر بالدعوى 2018/2306 جتاري كلي - دبي  

اىل املدعي عليها : ت�ساملرز الهند�سية املحدودة - �س ذ م م 
مبا ان املدعية : بروتك ملقاوالت ال�سيانة العامة قد اقامت الدعوى 
املذكورة اعاله ومبا ان املحكمة قد انتدابنا خبريا يف هذه الدعوى 
او ح�سور ممثلكم  االأول  اجتماع اخلربة  ندعوكم حل�سور  فاإننا   ،
القانوين ال�ساعة 1.00 ظهر يوم االربعاء 2019/3/13 مبكتب اخلبري 
 A الكائن يف دبي عود ميثاء - بناية �سبكرتوم - مكتب 103 مدخل

هاتف : 8888 313 -04 لتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم.  
اخلبري املهند�س/حممد ناظم ا�صرب

 050 - 416 7395 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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الدعوى رقم )2018/1285( جتاري كلي  

اىل املدعي عليه )رويال تورز لل�سفر وال�سياحة - ذ م م( 
حيث ان املدعية )املنظمة الدينية املركزية - االإدارة الروحية مل�سلمي جمهورية ال�سي�سان( 

اإحالة الدعوى  قد اقامت �سدكم الدعوى رقم )2018/1285 جتاري كلي( وحيث انه مت 
اىل اخلبري احل�سابي /علي عبداهلل �سلطان املرزوقي/لذا يتوجب عليكم احل�سور الجتماع 
املوافق  اخلمي�س  يوم  يف  �سباحا  العا�سرة  متام  يف  وذلك  الدعوى  احل�سابية/يف  اخلربة 
2019/3/21 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي ، بجوار مركز ابو هيل ، بناية الفاميد 
املحيط  رقم )201( )موؤ�س�سة  ، مكتب  الثاين  الطابق   ، املدخل اخللفي  كنتاكي(  )مقابل 
حما�سبون قانونيون( هاتف : 2650665-04  وفاك�س 04/2650645 وعليه يرجى احل�سور 
يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم �سيتم امل�سي 

يف اإجراءات اخلربة احل�سابية يف الدعوى. 
اخلبري احل�صابي /علي املرزوقي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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يف الدعوى رقم 2018/2459 جتاري كلي    

�سد املدعي عليه/1 -  توجنر او ايه للتجارة - �س ذ م م 
�سد املدعي عليه/ 2 - احمد تون�سر �سريك مدير م�سوؤول

املقامة من قبل املدعي : �سنيعي للتجارة العامة - �س ذ م م  ، مبا اأن هناك دعوى مقدمة �سدكم 
امام حماكم دبي ، حتت رقم  2018/2459 جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�سبيا  
يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون االثبات رقم  10 ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع 
اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم 
االحد 2019/3/17 يف متام ال�ساعة 1.00 ظهرا  ، مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم 
يف الدعوى.   عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر املكتوم باالجتاه القادم من بردبي اىل 
ديرة بناية الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي 

، الطابق الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�صبي 
حممد �صعيد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
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كاد دي�ساين ، منطقة حرة - ذ م م ، هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة 
م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات االإبداعية مبوجب الرخ�سة رقم 31158 ، وعنوانها 

امل�سجل يف دبي - �سريد دي�سك 2-5  الطابق االأر�سي ، �س ب 502068 ، دبي ، االإمارات 
العربية املتحدة، )"ال�سركة"( تعلن اأنه وفقا لقرار ال�سركاء بتاريخ 2019/3/5 �سيتم حل 

ال�سركة اختياريا مبوجب االإجراء املن�سو�س عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�سركات 
اخلا�سة يف املجمعات االإبداعية بدبي ل�سنة 2016 

اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذا 
اال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو االت�سال ب / ال�سيد : دميا �سواف  

ا�سم ال�سركة : كاد دي�ساين ، منطقة حرة - ذ م م 
�س.ب : 502068 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

هاتف : 97143902549+ 
 cad.design@dubaimediacity.net :بريد الكرتوين

لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�صعار بالت�صفية
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كال�سيكا ميوزك اإيفنت - منطقة حرة - ذ م م هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف املنطقة 

احلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات االإبداعية مبوجب الرخ�سة رقم 93667 ، 
وعنوانها امل�سجل يف دبي - برج اورورا طابق 7 ،  �س ب 32925 ، دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة ، )"ال�سركة"( تعلن اأنه وفقا لقرار ال�سركاء بتاريخ 2019/3/5 �سيتم حل ال�سركة 
اختياريا مبوجب االإجراء املن�سو�س عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�سركات 

اخلا�سة يف املجمعات االإبداعية بدبي ل�سنة 2016 
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذا 

اال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو االت�سال ب / ال�سيد : ناتايل دي كارولي�س  
ا�سم ال�سركة : كال�سيكا ميوزك اإيفنت - منطقة حرة - ذ م م 

�س.ب : 32925 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
هاتف : 971509720373+ 

 email:decarolisnat@gmail.com  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�صعار بالت�صفية
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�سم ال�سركة : �لكت�صاون للتجارة - �ض ذ م م  

العنوان : حمل 9 ملك هالل بن احمد بن لوتاه - ديرة - البطني - ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 233393 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1011409 
ال��ت��اأ���س��ري يف ال�سجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االق��ت�����س��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/2/26  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/26  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني م�صعل �لزرعوين للمحا�صبة �لقانونية 
ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 2403 ب��رج العطار - ب��ردب��ي - امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ال��ث��اين - ه��ات��ف : 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3589966  : فاك�س    04-3589996

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : م�صعل �لزرعوين للمحا�صبة �لقانونية
العنوان : مكتب رقم 2403 برج العطار - بردبي - املركز التجاري الثاين - 
هاتف : 3589996-04 فاك�س : 3589966-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �لكت�صاون 
بتاريخ  2019/2/26  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  للتجارة - �ض 
لديه  من  وعلى   2019/2/26 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر

الدعوى رقم 2017/3470 تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1690/2014 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)114142643 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف   
ال�سركة   -1  : �سده  املنفذ   : اعالنه  املطلوب  لالإ�ستثمارات    ميادين  �سركة   : التنفيذ  : طالب  االع��الن  طالب 
اخلليجية لال�ستثمارات العامة - �س م ع - جمهول حمل االقامة.  مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات : الوحدة رقم 107 ، منطقة احلبية الرابعة ، مبنى اوليمبيك بارك 
2 - الوحدة رقم 112 ، منطقة ند ح�سة ، مبنى اك�سي�س رييدن�سز 8 - الوحدة رقم 112 ، منطقة ند ح�سة ، مبنى 
اك�سي�س رييدن�سز  5- الوحدة رقم 202 ، منطقة ند ح�سة ، مبنى اك�سي�س رييدن�سز 5 - الوحدة رقم 807 ، منطقة 
رقم  الوحدة   -  Y16 مبنى   ، االوىل  ور�سان  منطقة   S16 ند ح�سة ، مبنى اك�سي�س رييدن�سز 1 - الوحدة رقم
119 ، منطقة ور�سان االوىل ، مبنى Y12 - الوحدة رقم S01 ، منطقة ور�سان االوىل ، مبنى Y10 - الوحدة 
رقم B206 - منطقة ند ح�سة ، مبنى اك�سي�س رييدن�سز 2 - الوحدة رقم B510 - منطقة ند ح�سة - مبنى 
  )A406 - B408 - A504 - A512 -A512 - A518 - A719(  اك�سي�س  رييدن�سز 2 - الوحدات
منطقة ند ح�سة - مبنى اك�سي�س رييدن�سز 2 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )113785326.55 درهم( يف 

امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1780(

املنذر : �سركة العبار للمقاوالت - ذ م م 
املنذر اليها : بالتينيوم فيجن �س ذ م م وميثلها مديرها / �ساهل �سونيل فا�سواين 

ب�����س��رورة جت��دي��د عقد االي��ج��ار و���س��داد القيمة  نخطركم ومب��وج��ب ه��ذا االن����ذار 
BF026 الكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار  االيجارية امل�ستحقة عليكم لل�سقق رقم 
قطعة ار�س رقم 61 وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االنذار واال 
�سوف ن�سطر اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية �سدكم لتح�سيل كافة احلقوق 
واتعاب حماماة وفوائد  ور�سوم  ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف  وحتميلكم كل ما قد 
تاأخريية ف�سال عن املطالبة بالتعوي�س عما ا�سابها من ا�سرار جراء تاأخريكم يف 

ال�سداد مع حفظ حقنا يف رفع دعوى اخالء العني املوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1779(

املنذر : �سركة العبار للمقاوالت - ذ م م 
املنذر اليها : بات�سون ميدل اي�ست منطقة حرة - ذ م م  

نخطركم ومبوجب هذا االنذار ب�سرورة جتديد عقد االيجار و�سداد القيمة االيجارية 
الكائنني مبجمع   EFI166 ،BG043 ،CG097 امل�ستحقة عليكم لل�سقق ارقام
دبي لال�ستثمار قطعة ار�س رقم 61 وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالمكم 
لهذا االنذار واال �سوف ن�سطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �سدكم لتح�سيل 
كافة احلقوق وحتميلكم كل ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم واتعاب حماماة 
وفوائد تاأخريية ف�سال عن املطالبة بالتعوي�س عما ا�سابها من ا�سرار جراء تاأخريكم 

يف ال�سداد مع حفظ حقنا يف رفع دعوى اخالء العني املوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اإعالن  بالن�صر
رقم 2019/1744   

املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : تي�سراكت الأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �س ذ م م

املو�سوع : 
، واملرت�سد  بذمته من  ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد مبلغ وق��دره )55233( درهم 
القيمة االيجارية لغاية 2020/1/5 وما ي�ستجد ،  باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
واالت�ساالت وذلك خالل موعد اق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
، واملطالبة باخالء  التي حتفظ له حقه  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذر اىل 
العقار طبقا لن�س املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اإعالن  بالن�صر

رقم 2019/1743   
املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : 1- اوهايو كلينك - �س ذ م م   
املو�سوع : 

بذمته من  واملرت�سد   ، دره��م   )130000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
القيمة االيجارية لغاية 2019/1/31 وما ي�ستجد ، باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
واالت�ساالت وذلك خالل موعد اق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
، واملطالبة باخالء  التي حتفظ له حقه  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذر اىل 
العقار طبقا لن�س املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اإعالن  بالن�صر

رقم 2019/1742   
املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : جوي�س الكرتوميكانيكال كونرتاكتينغ - �س ذ م م 
املو�سوع : 

من  بذمته  واملرت�سد   ، دره��م   )15708( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
القيمة االيجارية لغاية 2019/4/4 وما ي�ستجد ،  باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
واالت�ساالت وذلك خالل موعد اق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
، واملطالبة باخالء  التي حتفظ له حقه  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذر اىل 
العقار طبقا لن�س املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اإعالن  بالن�صر

رقم 2019/1741   
املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : 1- راديكل روت�س الإدارة الفعاليات    
املو�سوع : 

بذمته من  واملرت�سد   ، دره��م   )117585( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
القيمة االيجارية لغاية 2019/8/11 وما ي�ستجد ، باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
واالت�ساالت وذلك خالل موعد اق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
، واملطالبة باخالء  التي حتفظ له حقه  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذر اىل 
العقار طبقا لن�س املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�صر

�صادر من حمكمة ال�صارقة االإحتادية
2018/415 جتاري )كلي(  

املرفوعة من املدعي/ بنك االإحتاد الوطني 
�سد املدعي عليها / حممد عارف ا�سحاق حممد ا�سحاق 2- �سركة خالد العوي�س لتجارة مواد البناء 
- ذ م م  - نعلمك بانه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني اأدناه.  حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري وباالأغلبية :- بالزام املدعي عليهما �سركة خالد العوي�س لتجارة مواد البناء - ذ م 
م ، وحممد عارف ا�سحاق حممد ا�سحاق بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للبنك املدعي بنك االإحتاد 
وثمانية  و�ستمائة  الف  و�سبعون  وخم�سة  )مليونان  درهم(   2.075.668  .23( وقدره  مبلغ  الوطني 
و�ستون درهما وثالثة وع�سرون فل�سا( والفائدة التاأخريية بواقع 5٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  ، واملنا�سب من  الدين  التام ب�سرط اال تزيد عن ا�سل  ال�سداد 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/1560  تنفيذ جتاري 
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )2016/1959( جتاري 
للر�سوم  �سامال   ، دره���م(   1886640.07( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي 
وامل�ساريف. طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - فرع دبي 
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ - جمهول 
حمل االقامة. مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة 
وهي عبارة عن  الوحدات الكائنة مبنطقة نخلة جمريا - رقم االر�س 1723 - 
C - 210 - مبنى غراندور ري�سيدين�س  - ماوريا - وفاء للمبلغ  الوحدة رقم 
املطالب به وق��دره )1886640.07 دره��م( يف امللف اع��اله وذل��ك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

خالل م�صاركتها يف موؤمتر »�إنرت�صولر �ل�صرق �لأو�صط 2019«

»م�سدر« تك�سف عن خططها لتو�سيع حمفظة م�ساريعها للطاقة املتجددة البالغة 4 جيجاواط 

»دبي لل�سياحة« تر�ّسخ مفهوم اال�ستدامة من خالل برامج اإعادة تاأهيل فنادق االإمارة يف كفاءة ا�ستهالك الطاقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
م�ساريعها  حم��ف��ظ��ة  من���و  ع���ن  “م�سدر” 
يف جم����ال ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة ب��ن�����س��ب��ة 33 
القدرة  لت�سل  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  خ��الل  باملئة 
الناجتة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  االإج��م��ال��ي��ة 
دولة   25 تنت�سر يف  التي  امل�ساريع  تلك  عن 
ومنها ما دخل حيز الت�سغيل وما يزال قيد 

التطوير، قرابة 4 جيجاواط.
“اإنرت�سوالر  م��وؤمت��ر  خ���الل  ل��ه  ك��ل��م��ة  ويف 
عقد  ال�����ذي   ”2019 االأو�����س����ط  ال�������س���رق 
العلي، مدير  �سّلط يو�سف  املا�سي،  االأ�سبوع 
النظيفة  الطاقة  اإدارة  يف  االأع��م��ال  تطوير 
تو�سع  ع��ل��ى  ال�����س��وء  “م�سدر”،  ب�����س��رك��ة 

م�ساريع “م�سدر” يف املنطقة والعامل.
حتى  “م�سدر”  ا���س��ت��ث��م��ارات  قيمة  وت��ب��ل��غ 
االآن يف م�ساريع الطاقة املتجددة 12 مليار 
يف  جمتمعة  امل�ساريع  ه��ذه  وت�ساهم  دوالر، 
ت��ف��ادي اإط����الق 5.4 م��ل��ي��ون ط��ن م��ن غاز 
ثاين اأك�سيد الكربون �سنوياً، يف حني يتجاوز 
اإجمايل القدرة االإنتاجية مل�ساريع “م�سدر” 
الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  جم��ال  يف 

10.680 جيجاواط-�ساعي �سنوياً.  
الذي  والرائد  املهم  ال��دور  العلي على  واأك��د 
تقوم به “م�سدر” يف قطاع الطاقة املتجددة 
املنطقة والعامل، حيث طورت  على م�ستوى 
ال�سركة حمطة للطاقة ال�سم�سية بقدرة 10 
ميجاواط يف مدينة م�سدر التي كانت اآنذاك 
اأول حمطة طاقة �سم�سية كهرو�سوئية على 
 ”1 “�سم�س  وحم���ط���ة  ال����دول����ة،  م�����س��ت��وى 
ب���ق���درة 100 م��ي��ج��اواط ب��اأب��وظ��ب��ي ك���اأول 
حمطة للطاقة ال�سم�سية املركزة يف املنطقة، 
والتي ي�سادف هذا ال�سهر مرور �ستة اأعوام 
ال�سركة تطلع  اأن  اإىل  واأ�سار  تاأ�سي�سها.  على 
قدماً اإىل اال�ستمرار يف دعم عملية التحول 

يف اعتماد تقنيات الطاقة املتجددة باملنطقة 
والتي ت�سهد ت�سارعاً ملحوظاً. م�سدداً على 
اأن “م�سدر” ت�ستهدف رفع اإجمايل القدرة 
االإنتاجية ملحفظة م�ساريعها وتو�سيع نطاق 

انت�سارها عاملياً خالل ال�سنوات القادمة.
الطاقة  ����س���وق  “حتليل  ت���ق���ري���ر  وي�������س���ري 
التعاون  جم��ل�����س  دول  ����س���وق  امل����ت����ج����ددة: 
والوكالة  ع��ن  ال�سادر   ”2019 اخلليجي 
اإىل  “اآيرينا”،  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
اإنتاج  �سيتم  احلالية  اخلطط  مبوجب  اأن��ه 
7 جيجاواط من الطاقة عرب م�سادر  نحو 
مطلع  بحلول  اخلليج  منطقة  يف  متجددة 
االإم���ارات  دول���ة  امل��ق��ب��ل.   وت�ستهدف  العقد 
50 باملئة من حاجتها من الكهرباء  توفري 
 ،2050 ع��ام  بحلول  متجددة  م�سادر  عرب 
ال�سرق  منطقة  دول  طليعة  يف  يجعلها  م��ا 
اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
مزيج  �سمن  املتجددة  الطاقة  ح�سة  زي��ادة 
لوحدها  االإم����ارات  دول��ة  وا�ستاأثر  الطاقة. 
اإجمايل  %68 من  بن�سبة   2018 ع��ام  يف 

القدرة االإنتاجية للطاقة املتجددة يف منطقة 
اخلليج. وتتوىل �سركة “�سعاع للطاقة -2”، 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  قبل  م��ن  اململوكة 
مهمة  و”م�سدر” و”اإي دي اإف رينيوبلز”، 
جممع  من  الثالثة  املرحلة  م�سروع  تطوير 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 
اأكرب  ا�ستكماله  عند  �سيكون  وال��ذي  بدبي، 
واحد  موقع  يف  ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع 
على م�ستوى العامل حيث من املقرر اأن تبلغ 
عام  بحلول  جيجاواط   5 االإنتاجية  قدرته 
وخالل تقدميه لعر�س تو�سيحي   .2030
ح���ول م�����س��روع امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن جممع 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 
اأو�سح  “انرت�سوالر”،  موؤمتر  �سمن  بدبي 
ف����واز امل��ح��رم��ي، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 
امل�سروع  يف  ي��ت��م  اأن���ه  للطاقة-2”  “�سعاع 
تبلغ  وال�����ذي  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  م���ن  االأول 
ا�ستطاعته 200 ميجاواط ا�ستخدام تقنية 
بن�سبة  الكفاءة  لتعزيز  ال�سم�س  اأ�سعة  تعقب 
27 باملئة، وروبوتات خا�سة من اأجل تنظيف 

االألواح ال�سم�سية بدون احلاجة اإىل املياه، ما 
ي�ساهم اأي�ساً يف رفع الكفاءة االإنتاجية. 

الثالثة من جممع  املرحلة  ويعك�س م�سروع 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية 
التزام “م�سدر” با�ستخدام تقنيات متطورة 
الإث��ب��ات جدواها  امل��ج��ال  ه��ذا  وم�ستدامة يف 

التجارية على م�ستوى امل�ساريع الكبرية.
ال�سم�س  اأ�سعة  تعقب  تقنية  اإىل  وباالإ�سافة 
وروبوتات التنظيف، �سيتم ا�ستخدام تقنيات 
مبتكرة جديدة �سمن املرحلة الثالثة لتعزيز 
اال�ستثمار.  على  العائد  وزي���ادة  االإن��ت��اج��ي��ة 
و�سوف يت�سمن امل�سروع الثاين من املرحلة 
الثالثة تركيب خاليا �سم�سية بقطع ن�سفي، 
ا�ستخدام  الثالث  امل�سروع  يف  �سيتم  حني  يف 
و�ستتيح هاتان  ذات وجهني.  �سم�سية  خاليا 
باالألواح  مقارنة  الفعالية  تعزيز  التقنيتان 

ال�سم�سية التقليدية. 
وقد �سجل االئتالف الذي تقوده “م�سدر” 
الثالثة  املرحلة  تطوير  عطاء  تقدمي  عند 
بقدرة 800 ميجاوات يف عام 2016 اأدنى 

وبلغ  ال�سم�سية  الطاقة  الإن��ت��اج  ع��امل��ي  �سعر 
كيلوواط  لكل  اأمريكي  �سنت/دوالر   2.99

�ساعي.
االأول من  امل�������س���روع  ت��د���س��ني  ق���د مت  وك����ان 
يف  ميجاواط   200 بقدرة  الثالثة  املرحلة 
2018، ومن املتوقع تد�سني امل�سروع  مايو 
الثاين بقدرة 300 ميجاواط خالل الربع 
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل�����اري، يف ح��ني �سيتم 
ا���س��ت��ك��م��ال امل�������س���روع ال��ث��ال��ث ب���ق���درة 300 

ميجاواط يف اأوائل عام 2020. 
وفق  “م�سدر”  تعمل  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  وم���ن 
اإن�ساء  ال�ستكمال  امل��ح��دد  ال��زم��ن��ي  اجل���دول 
حمطة بينونة للطاقة ال�سم�سية با�ستطاعة 
200 ميجاواط، اأكرب حمطة طاقة �سم�سية 
كيلومرت   10 بعد  على  والواقعة  االأردن  يف 
يف  ا�ستكمالها  وع��ن��د  ع��ّم��ان.  العا�سمة  م��ن 
األف   160 امل��ح��ط��ة  ���س��ت��زود   ،2020 ع���ام 
الكهرباء،  من  ال�سنوية  باحتياجاتها  منزل 
األف   360 انبعاث  احلد من  على  و�ستعمل 

طن من غاز ثاين اأك�سيد الكربون �سنوياً.

•• دبي-الفجر: 

التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ���رة  اأّك���دت 
اأهمية رفع م�ستوى  “دبي لل�سياحة”  بدبي 
وع���ي ���س��رك��ائ��ه��ا يف ال��ق��ط��اع ب��احل��ف��اظ على 
اإدارة  يف  فّعالة  ممار�سات  تبّني  واأّن  البيئة، 
الفندقية  املن�ساآت  �سي�ساهم يف متّكن  امل��وارد 
م���ن حت��ق��ي��ق ت��وف��ري ك��ب��ري ���س��ن��وي��اً وخف�س 
يف  وذل���ك  ل��ه��ا،  الت�سغيلية  العمليات  تكلفة 
“اإعادة  عملية  فيه  اأ�سبحت  ال���ذي  ال��وق��ت 
ال�سياحة،  يف  اأ�سا�ساً  ركناً  ت�سّكل  التاأهيل” 
ومت��ّث��ل دل��ي��اًل م��ل��م��و���س��اً ع��ل��ى ال��ت��زام “دبي 
وتوثيق  �سركائها  جت��اه  ال��دائ��م  لل�سياحة” 
تعاونها معهم يف اإطار مبادرة “دبي لل�سياحة 
روؤية  من  انطالقاً  ج��اءت  التي  امل�ستدامة” 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، وت��ه��دف اإىل 
حتويل دبي اإىل مدينة م�ستدامة عاملياً، كما 
اأنها توؤكد على اأهمية التعاون امل�سرتك بني 
لتقليل  الطاقة  خدمات  و�سركات  املطّورين 

انبعاثات الكربون بنحو 16 يف املئة بحلول 
عام 2021 متا�سياً مع “ا�سرتاتيجية احلد 

من انبعاث الكربون ال�ساملة«.
وت���ه���دف ع��م��ل��ي��ة اإع�����ادة ت��اأه��ي��ل امل���ب���اين اإىل 
القائمة  وال���ت���ق���ن���ي���ات  االأن���ظ���م���ة  حت���دي���ث 
كفاءة  ذات  ذك���ي���ة  اأن���ظ���م���ة  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
يف  ي�ساهم  مما  الطاقة،  ا�ستخدام  يف  عالية 
حت�سني عمليات الت�سغيل وخف�س التكاليف 
املباين  تاأهيل  اإع��ادة  برامج  وتتم  ال�سنوية. 
والتدقيقات  االإج������راءات  م��ن  �سل�سلة  ب��ع��د 
حالياً،  املتبعة  لالأ�ساليب  وامل��ال��ي��ة  التقنية 
حتديد  وم�سغليها  امل��ب��اين  مل��ال��ك��ي  يتيح  م��ا 
اأف�سل ممار�سات اال�ستدامة التي ت�ساهم يف 

تخفي�س ا�ستهالك الطاقة. 
تاأهيل  اإع���ادة  ب��رام��ج  ت�سجيع  اأهمية  وح��ول 
املن�ساآت الفندقية واملباين، قال يو�سف لوتاه، 
املدير التنفيذي الإدارة التطوير واال�ستثمار 
روؤية  تنفيذ  اإط����ار  “يف  لل�سياحة:  دب���ي  يف 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، بتحويل دبي 

م�ستوى  على  ا�ستدامًة  االأك���رث  املدينة  اإىل 
على  اجل��م��ي��ع  ت�سجيع  اإىل  ن�سعى  ال���ع���امل، 
ا�ستهالك  ك���ف���اءة  رف����ع  اع��ت��م��اد مم���ار����س���ات 
الطاقة على نطاق وا�سع، مبا يف ذلك تنفيذ 
فنادق  املباين يف جميع  تاأهيل  اإع��ادة  برامج 
دبي. وتهدف ال�سراكات مع �سركات خدمات 
يف  البيئية  اال���س��ت��دام��ة  تعزيز  اإىل  ال��ط��اق��ة 
ال��ق��ط��اع ب��اأك��م��ل��ه، وذل���ك م��ن خ���الل حتفيز 

االلتزام  على  ال�سيافة  ق��ط��اع  يف  �سركائنا 
رف����ع كفاءة  ت�����س��اه��م يف  ب��ات��ب��اع مم���ار����س���ات 
وتطويرها  من�ساآتهم  يف  الطاقة  ا�ستخدام 
يف  امل�ساهمة  وبالتايل  اأق��ل  ت�سغيلية  بتكلفة 

بناء قطاع اأكرث ا�ستدامة«.
اال�ست�سارية  وال�����س��رك��ات  املوؤ�س�سات  وت��ق��ّدم 
القطاعني  ال��ط��اق��ة يف  ب������اإدارة  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي 
ال��ع��ام واخل��ا���س مبدينة دب��ي من��اذج الإعادة 
تاأهيل املباين مدعومة ب�سراكات ذات فائدة 
وعقود  ا�ستثمارية  فر�ساً  ت�سمل  م�سرتكة  
اأداء كفاءة الطاقة بناًء على توفري م�سرتك 
امل�سرتك،  التوفري   نهج  ففي  م�سمون.  اأو 
“اإ�سكو”   الطاقة  خدمات  �سركات  ت�ستثمر 
التوفري  اأم��ا نهج  الطاقة،  يف تدابري توفري 
اال�ستثمار  اإىل  ال��ف��ن��ادق  ف��ي��دع��و  امل�����س��م��ون 
تتحمل  اأن  ال��ط��اق��ة على  ت��وف��ري  ت��داب��ري  يف 

�سركات خدمات الطاقة خماطر االأداء.
��ذ ف��ن��دق وي���ن���دام دبي  ويف ه���ذا االإط������ار، ن��فَّ
اإط��ار �سعيه ليكون مثااًل  لغريه،  مارينا، يف 
زيادة  اأج��ل  وا���س��ع م��ن  تاأهيل  اإع���ادة  برنامج 
الفندق  الطاقة. وقد متكن  توفري  اإمكانية 

من حتقيق نتائج فورية و�سي�ستمر بجهوده 
لتعزيز  اآخ��ر  وك��م��ورد  املقبلة.   ال�سنوات  يف 
كفاءة ا�ستهالك الطاقة، ت�سّجع مبادرة “دبي 
ت�سجيل  الفنادق على  امل�ستدامة”  لل�سياحة 
التي  ممتلكاتها يف “اأداة احت�ساب الكربون”، 
ممت الإحت�ساب خط االأ�سا�س لالإنبعاثات  �سُ
الكربونية وحتديد الثغرات ل�سمان تقدمي 

الدعم للقطاع.  
وتهدف مبادرة “دبي لل�سياحة امل�ستدامة”، 
واال�ستثمار يف  التطوير  اإدارة  اأطلقتها  التي 
اإىل جعل دبي واحدة من  “دبي لل�سياحة”، 
اأكرث الوجهات ال�سياحية امل�ستدامة الرائدة 
�سركائها  مع  بالتعاون  العامل  م�ستوى  على 
وه���م: االحت���اد خل��دم��ات ال��ط��اق��ة “االحتاد 
عمل  وجمموعة  دبي”،  و”كربون  اإ�سكو”، 
االإم��ارات للحياة  االإم��ارات للبيئة، وجمعية 
للطبيعة،  ال��ع��امل��ي  وال�����س��ن��دوق  ال��ف��ط��ري��ة، 
وجمل�س االإمارات لالأبنية اخل�سراء، ف�ساًل 
وهيئة  دب��ي،  للطاقة يف  االأعلى  املجل�س  عن 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي، وب��ل��دي��ة دب���ي ك�سركاء 

ا�سرتاتيجيني.

م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي يح�سد جائزة »اأف�سل 
ممول اإ�سالمي« من جوائز متويل التجارة الدولية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

االإ�سالمية  املالية  االإ�سالمي، جمموعة اخلدمات  اأبوظبي  ح�سد م�سرف 
الرائدة، جائزة “اأف�سل ممول اإ�سالمي” خالل حفل توزيع جوائز متويل 
امل�سرف يف  لريادة  تقديراً  اجلائزة  وتاأتي   .2019 لعام  الدولية  التجارة 
جمال متويل امل�ساريع املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، كما توؤكد 
الدور املهم الذي ي�سطلع به يف متكني ال�سركات على اختالف اأحجامها من 

حتقيق اال�ستفادة املثلى من معامالت التمويل التجاري.
ومُتنُح جوائز متويل التجارة الدولية كل عام للم�سارف ومنظمي �سفقات 
التدفقات  تعزيز  يف  جوهرية  اإ�سهامات  قدموا  الذين  التجاري  التمويل 
يف  املتخ�س�سني  اخل��رباء  من  جلنٌة  وتتوىل  وال��ت��ج��ارة.  لالأعمال  العاملية 
وفق  م�ستقل  ب�سكل  تر�سيحاتهم  مراجعة  بعد  الفائزين  اختيار  التجارة 

�سل�سلة من املعايري القيا�سية.
وتعليًقا على الفوز باجلائزة، قال هيثم املعايرجي، الرئي�س العاملي لقطاع 
م�سرف  يف  “ندرك  االإ�سالمي:  اأبوظبي  م�سرف  يف  امل�سرفية  التعامالت 
اأبوظبي االإ�سالمي االإقبال املتزايد على حلول التمويل التجاري االإ�سالمي 
ب�سخ  الطلب، قمنا  ولتلبية هذا  اأحجامها.  املوؤ�س�سات مبختلف  من قطاع 
ا�ستثمارات مكثفة يف حلولنا اخلا�سة باإدارة النقد والتجارة واملتوافقة مع 
�سمن  رائ��دة  تكنولوجيا  طرح  يف  جنحنا  كما  االإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام 
متويل  ومنتجات  حلول  اإىل  الو�سول  و�سهولة  تكلفة  لتح�سني  قطاعنا 
التجارة التي نقدمها. هذا ويتمتع امل�سرف بعالقات تعاون مع �سبكة وا�سعة 
من بنوك املرا�سلة، مما ي�ساعده يف اخت�سار دورة راأ�س املال العامل لل�سركات 
لتقليل املخاطر ودعم منو اأي نوع من االأعمال بدءاً من ال�سركات الكربى 
النا�سئة.  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإىل  و�سواًل  اجلن�سيات  متعددة 
امل�سرف  يف  العمل  فريق  جهود  على  �سهادة  اجل��ائ��زة  بهذه  ف��وزن��ا  وميثل 

والذي يوا�سل االرتقاء مبزايا واإمكانات متويل التجارة االإ�سالمي«. 
النمو  جم��االت  من  التجارة  ومتويل  العاملية  امل�سرفية  التعامالت  وتعد 
اأبوظبي االإ�سالمي، حيث �سخ امل�سرف ا�ستثمارات كبرية  الواعدة مل�سرف 
دعم  على  ال��ق��ادرة  احل��ل��ول  م��ن  حمفظته  تعزيز  ب��ه��دف  التكنولوجيا  يف 
احتياجات راأ�س املال العامل لل�سركات. ولطاملا كان امل�سرف م�ساركاً ن�سطاً 
يف القطاع اخلا�س بدولة االإمارات وداعماً لنموه، ويتج�سد ذلك يف اإطالقه 
حلواًل م�سرفية رقمية ميكن ا�ستخدامها عرب قنوات متعددة، ومن اأبرزها 
منو  يدعم  مبا  واالأع��م��ال،  لل�سركات  امل�سرفية  للخدمات  الذكي  تطبيقه 
وال���واردات  لل�سادرات  متويل  حلول  امل�سرف  يقدم  كما  القطاع.  وت��ط��ور 
حائزة على جوائز وتلبي احتياجات جمموعة وا�سعة من ال�سركات �سمن 

�سبكة ح�سوره الدولية.

معر�س املطارات بدبي ي�ست�سيف
 375 عار�سا من 60 دولة اإبريل املقبل

•• دبي -وام:

ي�سارك 375 عار�سا من 60 دولة يف معر�س املطارات 2019 الذي يقام 
يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س يف الفرتة من 29 اأبريل املقبل 
اآل مكتوم  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  القادم حتت  1 مايو  ولغاية 

رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات .
االأو�سط  ال�سرق  ري��د  �سركة  تنظمه  ال��ذي  املعر�س  يف  ي�سارك  ان  يتوقع  و 
دولية  عار�سة  �سركة   50 منها  دول��ي��ة  �سركة   150 م��ن  اأك��رث  للمعار�س 
العار�سني  م��ن  باملئة   75 اإىل  ي�سل  م��ا  و�سيعاود  االأوىل..  للمرة  ت�سارك 
الذين �ساركوا يف دورة العام املا�سي م�ساركتهم يف دورة العام احلايل- الدورة 
19- من هذا املعر�س. كما ت�سارك يف املعر�س اأكرث من 60 �سركة رائدة يف 
�سناعة املطارات مبا يف ذلك اوملا وهاندلنغ �سي�ستمز وايه دي بي �سيف غايت 
وهانيويل ونوكيا و�سميث ديتك�سن وايدمييا ودي اف ا�س افيي�سن �سريفي�سز 
وفاندرالند وتي ال دي. و �سيت�سمن املعر�س فعاليتني جتريان بالتزامن معه 
هما منتدى مراقبة احلركة اجلوية وموؤمتر اأمن مطارات ال�سرق االأو�سط 
عالوة على منتدى قادة املطارات العاملية بحلته اجلديدة واجتماع اجلمعية 
العامة ملنظمة ن�ساء يف الطريان واالإ�سافة اجلديدة املتمثلة يف قمة ال�سرق 
للطريان  الهادئ  املحيط  مركز  ينظمها  التي  للطريان  واإفريقيا  االأو�سط 
النمو  اإمكانات  الدوليون على اال�ستفادة من  العار�سون  . ويحر�س  “كابا« 
الهائلة يف �سناعة الطريان والتي ترتفع اإىل م�ستويات جديدة من التو�سع 
اأن ت�سب  90 مليار دوالر اأمريكي من املتوقع  عرب ا�ستثمارات تقدر بنحو 
منطقة  �ستحظى  حيث   2020 العام  بحلول  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
اخلليج العربي بثالثة اأرباع هذه اال�ستثمارات. واإىل جانب ما ت�سل قيمته 
845 مليار دوالر من اال�ستثمارات يف م�ساريع املطارات احلالية مثل  اإىل 
مليار   1.1 ا�ستثمار  �سيتم  وتو�سعاتها  امل�سافرين  ومباين  امل��دارج اجلديدة 
دوالر اأمريكي يف م�ساريع قيد التخطيط اأو االإجناز تتعلق بالبنى التحتية 
للمطارات يف حني ت�ستثمر املطارات يف دولة االإمارات ما ي�سل اإىل 50 مليار 
مدى  على  تنفيذها  �سيجري  ومو�سعة  جديدة  م�ساريع  يف  اأمريكي  دوالر 
ال�سنوات اخلم�سة ع�سرة القادمة. وقال �سعادة حممد عبد اهلل اأهلي املدير 
العام لهيئة دبي للطريان املدين والرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي خلدمات 
رائعة  ما متثل طريقة  املتخ�س�سة يف �سناعة  املعار�س  اأن  املالحة اجلوية 
للو�سول اإىل ال�سوق امل�ستهدفة وخلق الوعي بالعالمة التجارية والرتويج 
للمنتجات واخلدمات ملجموعة اأو�سع ويف املقام االأول ت�ستهدف امل�ساركة يف 

املعار�س التجارية ك�سب عمالء جدد ومتكني قرارات ال�سراء.

 مب�صاركة 18 �صخ�صا ميثلون 10 جهات حكومية

»موؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار« ت�ستهل برنامج البعثات الرتويجية العاملية للعام 2019 بزيارة اإىل املدن االأمريكية الكربى
•• دبي-الفجر:

املتوا�سلة  دب������ي  م�������س���اع���ي  م�����ع  مت���ا����س���ي���اً 
العامل  اأ���س��واق  من  اال�ستثمارات  ال�ستقطاب 
لتنمية  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  اأع���ل���ن���ت  ال��رئ��ي�����س��ة، 
اقت�سادية  م��وؤ���س�����س��ات  اإح�����دى  اال���س��ت��ث��م��ار، 
برنامج  بعثاتها �سمن  اأول  تنظيم  دب��ي، عن 
 2019 للعام  العاملية  الرتويجية  البعثات 
الفرتة  يف  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل 
2019 وذل���ك يف  9-16 م���ار����س-اآذار  م��ن 
واحدة  م��ع  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اإط���ار 
وفتح  العاملية  االقت�سادية  ال��ق��وى  اأه��م  م��ن 
اأ���س��واق ج��دي��دة مب��ا يتما�سى م��ع روؤي���ة دبي 
اأن  املقرر  ومن  االقت�سادي.  التنويع  لتعزيز 
تزور البعثة مدينتي لو�س اأجنلو�س يف والية 

كاليفورنيا ودينفر يف والية كولورادو .
ب�سكل  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ة  تنظيم  وي���اأت���ي   
اإىل  املبذولة  املوؤ�س�سة  جهود  اإط��ار  يف  اأ�سا�س 
الدوليني،  امل�ستثمرين  م��ع  ���س��راك��ات  اإق��ام��ة 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ال��ت��و���س��ع واال����س���ت���دام���ة يف 
اإم�����ارة دب���ي وت�سليط  اأع��م��ال��ه��م م���ن خ���الل 
بني  وامل��ع��رف��ة  ال�سراكة  ف��ر���س  على  ال�سوء 
االأمريكية  املتحدة  االإمارات والواليات  دولة 
يف جمال اال�ستثمار وال�سادرات. . وتعد هذه 
هي املرة الثانية التي تقوم فيها موؤ�س�سة دبي 
ترويجية  بعثة  ب��اإر���س��ال  اال�ستثمار  لتنمية 
اإىل ه��ذه امل���دن.    وم��ن املقرر اأن ي�سارك يف 

“موؤ�س�سة  تقودها   التي  الرتويجية  البعثة 
كبار  من   18 عدد  اال�ستثمار”  لتنمية  دبي 
دبي  م��وؤ���س�����س��ة  م��ن  التنفيذيني  امل�����س��وؤول��ني 
لتنمية ال�سادرات، وجممع دبي للعلوم، ودبي 
اجلنوب، واملنطقة احلرة مبطار دبي، ومركز 
االإم����ارات،  وجمموعة  امل��ت��ع��ددة،  لل�سلع  دب��ي 
وجم��ل�����س االأع���م���ال االأم���ري���ك���ي االإم����ارات����ي، 
وممثلني من البعثة الدبلوما�سية االإماراتية 

يف الواليات املتحدة.  
وتوا�سل البعثة اجلديدة التاأكيد على قدرات 
وبوابة  مثايل  كمركز  ومكانتها  القوية  دبي 
تو�سيع  على  احلري�سة  االأمريكية  لل�سركات 
اأع��م��ال��ه��ا يف دول���ة االإم�����ارات وال�سرق  ن��ط��اق 
الرتويج  ع��ل��ى  ال��ب��ع��ث��ة  وت���رك���ز  االأو������س�����ط. 
ال�سوق  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ه��ام��ة  وامل��زاي��ا  للفر�س 
املحلية يف القطاعات التي ت�ساهم يف حتقيق 
ال�سناعية  دبي  ا�سرتاتيجية  يف  م�ستهدفات 
املتقدمة،  الت�سنيع  قطاعات  مثل   2030
مبا يف ذلك الطريان وعلوم احلياة الطبية، 
واخلدمات  الغذائية  املنتجات  اإىل  باالإ�سافة 
االأ�سا�سية  ال�سلع  م��ن  وغ��ريه��ا  اللوج�ستية 

�سريعة احلركة.    
ويف هذا ال�سياق قال فهد القرقاوي، الرئي�س 
اال�ستثمار:  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
لو�س  م��دي��ن��ت��ي  اأن  م���ن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  “نحن 
اأجن��ل��و���س ودي��ن��ف��ر حت��ت��وي��ان اآف���اق���اً جتارية 
وا�سعة تتيح عقد �سراكات متبادلة وم�ستدامة 

بني دبي والواليات املتحدة، حيث تعد لو�س 
للمنتجات  امل�����س��دري��ن  اأه����م  اأح����د  اأجن��ل��و���س 
واأجهزة  النقل،  ومعدات  املختلفة،  الزراعية 
الكمبيوتر، واملنتجات الكهربائية، باالإ�سافة 
اإىل اخلدمات يف قطاع الربجميات واملجاالت 
االإمارات.  دولة  اإىل  واالأكادميية،  القانونية 
ت�ستفيد  غ��ن��ي��ة  م��ن�����س��ة  دي��ن��ف��ر  ت���وف���ر  ك��م��ا 
واخلدمات  االب��ت��ك��ار  جم���االت  يف  دب���ي  منها 
اإىل  باالإ�سافة  التقنية،  عالية  وال�سناعات 
القائمة  واال�ستثمارية  التجارية  �سراكتنا 
معها.«      واأ�ساف القرقاوي: “وناأمل خالل 
البعثة احلالية اأن نتمكن من عر�س الفر�س 
االأجانب،  للم�ستثمرين  دب��ي  تقدمها  التي 

حيث ال توفر االإمارة فر�س التوا�سل العاملي 
م�سجعة  بيئة  اأي�����س��اً  ت��ق��دم  واإمن����ا  فح�سب، 
لل�سركات  ل��ه��ا  م��ث��ي��ل  ال  االع���م���ال  مل��م��ار���س��ة 
واأن  القطاعات  خمتلف  يف  العاملة  الدولية 
ك��ي��ف مي��ك��ن لل�سركات االأم��ري��ك��ي��ة، ال  ن��ب��ني 
�سيما تلك العاملة يف جمال الت�سدير وتنمية 
اأعمالها عرب اال�ستفادة من املزايا التناف�سية 
دبي  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  امل�سجعة  ال��ع��دي��دة 
الأعمالها  اإق��ل��ي��م��ي  �سبه  اأو  اإق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز 
حيث تتميز دبي ودولة االإمارات باال�ستقرار 
ا�ستفادت  اإيجابيتان  ميزتان  وهما  واالأم���ن، 
منهما حكومة دول��ة االإم��ارات لتطوير بيئة 
اأ�سا�سية  رك��ائ��ز  على  ت��ق��وم  تناف�سية  اأع��م��ال 
تتمثل يف �سهولة ممار�سة االأعمال وال�سفافية 
وامل�سائلة. ونتيجة لذلك، يبدي امل�ستثمرون 
وثقة متزايدة  اهتماماً  العامل  على م�ستوى 

بدبي ومكانتها كوجهة ا�ستثمارية.« 
وبهذه املنا�سبة قال املهند�س �ساعد العو�سي 
لتنمية  دب����ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املتحدة  ال�����والي�����ات  “تعترب  ال���������س����ادرات: 
االأمريكية �سوقاً هاماً لدبي حيث تعدُّ اأمريكا 
من اأهم 5 �سركاء جتاريني لنا يف امارة دبي، 
امل�ساركة  تعزيز  على  با�ستمرار  نعمل  ونحن 
يف هذه البعثات واحلمالت الرتويجية التي 
ت�ساهم يف تعزيز مكانة االم��ارة من الناحية 
التجارية كمركز عاملي للت�سدير واعادته يف 

اأكرب اأ�سواق منطقة ال�سرق االأو�سط.« 

ا جتارة قوية  واأ�ساف العو�سي: “هناك اأي�سً
ال��ت��ع��اون بني  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  يف اخل���دم���ات 
حيث  اجلغرافيتني  املنطقتني  يف  ال�سركات 
لل�سركات  ي�سمح  و���س��ع  يف  دب���ي  ���س��وق  ن���رى 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ب��ال��ت��و���س��ع  االأم���ري���ك���ي���ة 
االأو����س���ط ع���ربه ن��ح��و اأ����س���واق ط��م��وح��ة لعل 
اأبرزها اأ�سواق اأفريقيا ، وعلى اجلانب االأخر 
فان ال�سوق االأمريكي لديه حجم م�ستهلكني 
ال ي�ستهان به و�سوق عاملي بامكانه اأن يحقق 

جناح اأي منتج ي�سل اليه.«  
وجنحت بعثة الرتويج اال�ستثماري ال�سابقة 
ل��و���س اأجنلو�س  اإىل  ال��ت��ي ق��ام بها وف��د دب��ي 
متابعة مذكرة  يتم  يف حتقيق هدفها، حيث 
التفاهم التي مت توقيعها موؤخراً مع مدينة 
لو�س اأجنلو�س ويجري تنفيذها حالياً ب�سكل 
ج��ي��د �سمن ال��ق��ط��اع��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة، مب��ا يف 
الفيديو  واألعاب  الكهربائية  ال�سيارات  ذلك 
والتجارة االإلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات 
واملجال  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ب��ك��ات 
والتقنيات  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  االأك���ادمي���ي 
وال�سناعات  واالإع��الم  واال�ستدامة  النظيفة 
االإب��داع��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��االت. وو�سلت 
االإمارات  اإىل  اأجنلو�س  لو�س  �سادرات  قيمة 
 834.613.717 اإىل   2017 ال��ع��ام  يف 
����س���ادرات  ب��ل��غ��ت  ح���ني  يف  اأم���ري���ك���ي،  دوالر 
دوالر  مليار   1.516 اإىل  كاليفورنيا  والي��ة 

اأمريكي.   

االحتاد للطريان تعتزم ت�سغيل طائراتها طراز بوينغ 787 درمياليرن خلدمة الرحالت اإىل روما وفرانكفورت
ال�سواء.  على  الرتفيه  اأو  االأعمال 
امل���زي���د م���ن طائرات  اإدخ�����ال  وم���ع 
يف  ل���ل���خ���دم���ة  احل����دي����ث����ة   787
القدرة  ذل��ك  لنا  يتيح  اأ���س��ط��ول��ن��ا، 
على  ال�سيوف  تعزيز جت��ارب  على 
الفر�سة  واإت���اح���ة  ال��ط��ائ��رة  م���نت 
مبق�سورات  ���س��ت��م��ت��اع  ل����ال  ل���ه���م 
يف  تخ�سي�ساً  االأك���رث  درمي��الي��رن 
املتطورة  الرتفيه  واأنظمة  العامل، 
وت���ق���ن���ي���ات االت���������س����ال ع���ل���ى منت 
م�ستويات  ج��ان��ب  اإىل  ال���ط���ائ���رة، 
التي  الراقية  وال�سيافة  اخلدمة 

ن�ستهر بها«. 

-787 ط��راز  ويت�سع  ال�سياحية.  
 336 ل���ن���ح���و  درمي������الي������رن   10
درجة  ا�ستوديو   32 ت�سمل  مقعداً 
رجال االأعمال و304 مقعداً ذكياً 

بالدرجة ال�سياحية. 
وبهذه املنا�سبة، اأفاد روبن كامارك، 
لل�سوؤون  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال���ت���ج���اري���ة مب���ج���م���وع���ة االحت�����اد 
روما  “تعدُّ  ب��ال��ق��ول:  ل��ل��ط��ريان، 
املدن �سمن  اأهم  وفرانكفورت من 
للطريان  االحت����اد  وج��ه��ات  �سبكة 
ال��ع��امل��ي��ة وحت���ظ���ى ب���اإق���ب���ال كبري 
الأغرا�س  امل�����س��اف��ري��ن  ج��ان��ب  م��ن 

درمياليرن   9-787 بوينغ  ط��راز 
اإىل  اليوميتني  رحلتيها  خل��دم��ة 
ف��ران��ك��ف��ورت اب��ت��داًء م��ن 1 يوليو 
هذا العام.    وت�سم طائرة االحتاد 
ل��ل��ط��ريان اجل���دي���دة ط����راز بوينغ 
املرتبة  درمي�����الي�����رن،   9-787
مق�سورات  ال����درج����ت����ني،  ب���ن���ظ���ام 
اجليل  م����ن  ل����ل����ط����ريان  االحت��������اد 
ال���ت���ايل ل���درج���ة رج�����ال االأع���م���ال 
وتت�سمن  ال�����س��ي��اح��ي��ة،  وال���درج���ة 
 28 ت�سمل  اإج��م��ااًل  مقعداً   299
االأعمال”  رج��ال  درج��ة  “ا�ستوديو 
بالدرجة  ذك���ي���اً  م���ق���ع���داً  و271 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت االحتاد للطريان اأنها تعتزم 
املرتبة  اجلديدة  طائرتها  ت�سغيل 
بوينغ  ط�����راز  ال���درج���ت���ني  ب��ن��ظ��ام 
الن�سخة  درمي��الي��رن،   10-787
االأكرب حجماً من الطراز املتطور، 
خلدمة رحلتها ال�سباحية اليومية 
اب��ت��داًء من  اإىل روم��ا  اأبوظبي  من 
مع  بالتكامل   ،2019 ي��ون��ي��و   1
امل�سغلة  الليلية  ال��ث��ان��ي��ة  ال��رح��ل��ة 
كما   .300ER-777 بالطائرة 
طائرتها  ت�سغيل  ال�����س��رك��ة  ت��ع��ت��زم 
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ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2992 ل�صنة 2018 
اىل املحكوم عليه/1-حممد علي حممود عبداهلل الديواين 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما  بتاريخ 2018/7/26 يف الق�سية رقم 4099 ل�سنة 2017 مدين جزئي بالزامكم 
بدفع مبلغ وقدره )285950( درهم  باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5٪ من 
تاريخ �سريورة احلكم وحتى متام ال�سداد على مبلغ 110000 درهم. ل�سالح املحكوم 
له/ متام ا�سماعيل يون�س. لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ 
امليعاد والتاريخ املحدد فان  التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف  اليوم 

املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
     رئي�س ق�صم التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         
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تبليغ ح�صور جل�صة خربة 

�صادرة عن اخلبري احل�صابي   د. ب�صام يحيى عجول 
اإىل املدعي عليها/هريتيكانت ال�سرق االو�سط - �س م ح عنوانها : اإمارة دبي ، املنطقة احلرة بجبل 
علي ، �سارع رقم 731 اأ - بالقرب من م�سنع الزجاج رقم 2 - ار�س رقم ام او 0140 - هاتف ار�سي 
048818080 - فاك�س 048818390 - هاتف متحرك 0501006279 - �س ب 262445 - رقم مكاين : 

 purchase@hertecantme.com : 0611863788 بريد اإلكرتوين
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2018/4168 جتاري جزئي  حمكمة 
دبي االإبتدائية واملقامة �سدكم من قبل  املدعية /راكورتوبي ميدل اي�ست - م م ح. ندعوكم ب�سفتكم 
طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعاله للح�سور اىل مكتبنا الكائن يف ال�سقة رقم C08 بناء العوي�س 
�سارع الرقة ديرة دبي وذلك يف متام ال�ساعة  13.00 الواحدة من ظهر يوم اخلمي�س املوافق 21 مار�س 
2019 وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات.  يف حال تخلفكم عن احل�سور 
اأو عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحددة فاإن اخلبري �سيبا�سر اجراءات اخلربة ويقدم 

تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري املنتدب / د . ب�صام يحيي عجول 

اعالن  اجتماع خربة
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الدعوى 2018/357 مدين جزئي

اىل املدعي عليها / �سركة �سويف لتاأجري ال�سيارات - ذ م م 
جمهويل حمل االإقامة 

بهذا نفيدكم بان �سركة الفجرية الوطنية للتاأمني - �س م ع  قد اقامت عليكم الدعوى اعاله 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   197.460.58 مبلغ  ب�سداد  اللزامكم  املطالبة  ومو�سوعها 
اتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام ، ومت انتدابنا من 
يوم  االأطراف  مع  االأول  اخلربة  اجتماع  عقد  وتقرر   ، تاأميني  كخبري  املوقرة  املحكمة  قبل 
االربعاء املوافق 2019/3/13 ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا )11.30 �س( مبكتب اخلبري 
بالقرهود - جوار حمطة ميرتو جي جيكو - بناية بو�سقر اجلديد )بلوك بي( الدور الثاين 
مكتب رقم 205 )�سركة مي بارترنز ال�ست�سارات التاأمني - تلفون : 042940788( - فانت مكلف 

للح�سور مبثلكم القانوين يف املوعد اعاله وتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات.   
حممد مو�صى ال�صواهني / اخلبري التاأميني املكلف 
تلفون / 6669449 052 

مذكرة اعالن بالن�صر 
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني
عن طريق �صركة االإمارات للمزادات - عن طريق الن�صر

يف الق�صية التنفيذية رقم  2018/978 راأ�س اخليمة 
العلني  باملزاد  منقوالت  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
 - العرب  ميناء  احلمراء  اجلزيرة  مبنطقة  الكائنة  للمزادات  االإم���ارات  �سركة  طريق  عن 
منطقة 11 فلل فالمينجو والعائد ملكيتها للمحكوم عليه - تيجي�ست دينيكي �سيجيدو 
2019/3/25 عن طريق  بتاريخ  درهم  الف  دره��م(   1000( للمنقوالت  التقديرية  والقيمة 
�سركة االإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني 
ال��دخ��ول على  او االط��الع  او االع��رتا���س  ن��ق��دا.  فعلى من يرغب باال�سرتاك  20٪ تدفع 
او   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإمارات  ل�سركة  االإلكرتوين  املوقع 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني

اعالن املنفذ �صده : حم�صن كرمي قرباين - عن طريق الن�صر 
يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/936 راأ�س اخليمة   

تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع منقوالت باملزاد العلني عن 
طريق �سركة االإمارات للمزادات الكائنة مبنطقة اجلزيرة احلمراء ميناء العرب - الوحدة 
والعائد   ma02050401 العرب  ميناء  2 الج��ون  رقم  املنطقة   5 رقم  بناية   401 رقم 
 3170( للمنقوالت  التقديرية  والقيمة  قرباين  كرمي  حم�سن   - عليه  للمحكوم  ملكيتها 
درهم( الف درهم.  بتاريخ 2019/3/25 عن طريق �سركة االإمارات للمزادات وذلك يف متام 
يرغب  من  فعلى  نقدا.  تدفع   ٪20 التاأمني  قيمة  بان  علما   ، ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة 
االإمارات  ل�سركة  االإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  االط��الع  او  االعرتا�س  او  باال�سرتاك 
الدوام  اأثناء  التنفيذ  او مراجعة دائرة   www.emiratesauction.ae للمزادات 

الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�صم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
ق�صم التنفيذ   

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 162 ل�صنة 2019    
اىل املحكوم عليه / موؤ�س�سة االإمارات لالن�ساءات العامة 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما بتاريخ 2018/6/13 يف الق�سية رقم 5275 ل�سنة 2016 مدين جزئي بالزامكم 
 ٪5 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  دره��م.   )106854( وق��دره  مبلغ  بدفع 
املحكوم له/موؤ�س�سة  ال�سداد. ل�سالح  املطالبة 2017/12/28 وحتى متام  تاريخ  من 
القرار  تنفيذ  لذا يتوجب عليكم  التك�سية واالر�سيات  ملقاوالت  باز  عبدالظاهر بن 
ح��ال تخلفك عن احل�سور يف  للن�سر. ويف  التايل  اليوم  تاريخ  يوما من   15 خ��الل 

امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
رئي�س ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اإعادة اعالن للح�صور امام حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية
يف الدعوى 2018/282 )اإداري كلي( 

بناء على طلب املدعي/الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية واالأوقاف 
عنوانه / متثلها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 

اىل املدعي عليه / حممد ميزان خليل الرحمن  
عنوانه/ن�سرا

انت مكلف باحل�سور امام الدائرة الكلية االدارية مبحكمة ابوظبي املدنية 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 12 من 

�سهر 2 �سنة 2019 وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2019/1/29 

مدير اخلدمات الق�صائية 

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ ليل 
الت�سديق على حمرر  ، وطلب  مياه حاجي حممد �سراج علي-اجلن�سية : بنغالدي�س 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100٪ يف اال�سم التجاري مطعم ال�سم�س ، ن�ساط 
الرخ�سة مقاوالت فئة �ساد�سة ، ا�سباغ ، تركيب اال�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة ، 
 240532 رقم  االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية  التنمية  دائ��رة  واملرخ�س  من 
ال�سادر بتاريخ 1985/8/22 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/دين 
ا�سالم �سونا مياه جومادير ، اجلن�سية : بنغالدي�س.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن بالن�صر بالدعوى 2018/2306 جتاري كلي - دبي  

اىل املدعي عليها : ت�ساملرز الهند�سية املحدودة - �س ذ م م 
مبا ان املدعية : بروتك ملقاوالت ال�سيانة العامة قد اقامت الدعوى 
املذكورة اعاله ومبا ان املحكمة قد انتدابنا خبريا يف هذه الدعوى 
او ح�سور ممثلكم  االأول  اجتماع اخلربة  ندعوكم حل�سور  فاإننا   ،
القانوين ال�ساعة 1.00 ظهر يوم االربعاء 2019/3/13 مبكتب اخلبري 
 A الكائن يف دبي عود ميثاء - بناية �سبكرتوم - مكتب 103 مدخل

هاتف : 8888 313 -04 لتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم.  
اخلبري املهند�س/حممد ناظم ا�صرب
 050 - 416 7395 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
الدعوى رقم )2018/1285( جتاري كلي  

اىل املدعي عليه )رويال تورز لل�سفر وال�سياحة - ذ م م( 
حيث ان املدعية )املنظمة الدينية املركزية - االإدارة الروحية مل�سلمي جمهورية ال�سي�سان( 

اإحالة الدعوى  قد اقامت �سدكم الدعوى رقم )2018/1285 جتاري كلي( وحيث انه مت 
اىل اخلبري احل�سابي /علي عبداهلل �سلطان املرزوقي/لذا يتوجب عليكم احل�سور الجتماع 
املوافق  اخلمي�س  يوم  يف  �سباحا  العا�سرة  متام  يف  وذلك  الدعوى  احل�سابية/يف  اخلربة 
2019/3/21 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي ، بجوار مركز ابو هيل ، بناية الفاميد 
املحيط  رقم )201( )موؤ�س�سة  ، مكتب  الثاين  الطابق   ، املدخل اخللفي  كنتاكي(  )مقابل 
حما�سبون قانونيون( هاتف : 2650665-04  وفاك�س 04/2650645 وعليه يرجى احل�سور 
يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم �سيتم امل�سي 

يف اإجراءات اخلربة احل�سابية يف الدعوى. 
اخلبري احل�صابي /علي املرزوقي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
يف الدعوى رقم 2018/2459 جتاري كلي    

�سد املدعي عليه/1 -  توجنر او ايه للتجارة - �س ذ م م 
�سد املدعي عليه/ 2 - احمد تون�سر �سريك مدير م�سوؤول

املقامة من قبل املدعي : �سنيعي للتجارة العامة - �س ذ م م  ، مبا اأن هناك دعوى مقدمة �سدكم 
امام حماكم دبي ، حتت رقم  2018/2459 جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�سبيا  
يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون االثبات رقم  10 ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور اجتماع 
اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �سوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم 
االحد 2019/3/17 يف متام ال�ساعة 1.00 ظهرا  ، مع اإح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم 
يف الدعوى.   عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر املكتوم باالجتاه القادم من بردبي اىل 
ديرة بناية الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر الريا�سي 

، الطابق الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�صبي 
حممد �صعيد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
كاد دي�ساين ، منطقة حرة - ذ م م ، هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة 
م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات االإبداعية مبوجب الرخ�سة رقم 31158 ، وعنوانها 

امل�سجل يف دبي - �سريد دي�سك 2-5  الطابق االأر�سي ، �س ب 502068 ، دبي ، االإمارات 
العربية املتحدة، )"ال�سركة"( تعلن اأنه وفقا لقرار ال�سركاء بتاريخ 2019/3/5 �سيتم حل 

ال�سركة اختياريا مبوجب االإجراء املن�سو�س عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�سركات 
اخلا�سة يف املجمعات االإبداعية بدبي ل�سنة 2016 

اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذا 
اال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو االت�سال ب / ال�سيد : دميا �سواف  

ا�سم ال�سركة : كاد دي�ساين ، منطقة حرة - ذ م م 
�س.ب : 502068 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

هاتف : 97143902549+ 
 cad.design@dubaimediacity.net :بريد الكرتوين

لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�صعار بالت�صفية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
كال�سيكا ميوزك اإيفنت - منطقة حرة - ذ م م هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف املنطقة 

احلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات االإبداعية مبوجب الرخ�سة رقم 93667 ، 
وعنوانها امل�سجل يف دبي - برج اورورا طابق 7 ،  �س ب 32925 ، دبي ، االإمارات العربية 

املتحدة ، )"ال�سركة"( تعلن اأنه وفقا لقرار ال�سركاء بتاريخ 2019/3/5 �سيتم حل ال�سركة 
اختياريا مبوجب االإجراء املن�سو�س عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�سركات 

اخلا�سة يف املجمعات االإبداعية بدبي ل�سنة 2016 
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذا 

اال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو االت�سال ب / ال�سيد : ناتايل دي كارولي�س  
ا�سم ال�سركة : كال�سيكا ميوزك اإيفنت - منطقة حرة - ذ م م 

�س.ب : 32925 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
هاتف : 971509720373+ 

 email:decarolisnat@gmail.com  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�صعار بالت�صفية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�سم ال�سركة : �لكت�صاون للتجارة - �ض ذ م م  

العنوان : حمل 9 ملك هالل بن احمد بن لوتاه - ديرة - البطني - ال�سكل القانوين : 
ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 233393 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1011409 
ال��ت��اأ���س��ري يف ال�سجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االق��ت�����س��ادي��ة 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/2/26  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/2/26  وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني م�صعل �لزرعوين للمحا�صبة �لقانونية 
ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 2403 ب��رج العطار - ب��ردب��ي - امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ال��ث��اين - ه��ات��ف : 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3589966  : فاك�س    04-3589996

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : م�صعل �لزرعوين للمحا�صبة �لقانونية
العنوان : مكتب رقم 2403 برج العطار - بردبي - املركز التجاري الثاين - 
هاتف : 3589996-04 فاك�س : 3589966-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �لكت�صاون 
بتاريخ  2019/2/26  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  للتجارة - �ض 
لديه  من  وعلى   2019/2/26 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

الدعوى رقم 2017/3470 تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1690/2014 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)114142643 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف   
ال�سركة   -1  : �سده  املنفذ   : اعالنه  املطلوب  لالإ�ستثمارات    ميادين  �سركة   : التنفيذ  : طالب  االع��الن  طالب 
اخلليجية لال�ستثمارات العامة - �س م ع - جمهول حمل االقامة.  مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات : الوحدة رقم 107 ، منطقة احلبية الرابعة ، مبنى اوليمبيك بارك 
2 - الوحدة رقم 112 ، منطقة ند ح�سة ، مبنى اك�سي�س رييدن�سز 8 - الوحدة رقم 112 ، منطقة ند ح�سة ، مبنى 
اك�سي�س رييدن�سز  5- الوحدة رقم 202 ، منطقة ند ح�سة ، مبنى اك�سي�س رييدن�سز 5 - الوحدة رقم 807 ، منطقة 
رقم  الوحدة   -  Y16 مبنى   ، االوىل  ور�سان  منطقة   S16 ند ح�سة ، مبنى اك�سي�س رييدن�سز 1 - الوحدة رقم
119 ، منطقة ور�سان االوىل ، مبنى Y12 - الوحدة رقم S01 ، منطقة ور�سان االوىل ، مبنى Y10 - الوحدة 
رقم B206 - منطقة ند ح�سة ، مبنى اك�سي�س رييدن�سز 2 - الوحدة رقم B510 - منطقة ند ح�سة - مبنى 
  )A406 - B408 - A504 - A512 -A512 - A518 - A719(  اك�سي�س  رييدن�سز 2 - الوحدات
منطقة ند ح�سة - مبنى اك�سي�س رييدن�سز 2 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )113785326.55 درهم( يف 

امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1780(

املنذر : �سركة العبار للمقاوالت - ذ م م 
املنذر اليها : بالتينيوم فيجن �س ذ م م وميثلها مديرها / �ساهل �سونيل فا�سواين 

ب�����س��رورة جت��دي��د عقد االي��ج��ار و���س��داد القيمة  نخطركم ومب��وج��ب ه��ذا االن����ذار 
االيجارية امل�ستحقة عليكم لل�سقق رقم BF026 الكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار 
قطعة ار�س رقم 61 وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االنذار واال 
�سوف ن�سطر اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية �سدكم لتح�سيل كافة احلقوق 
واتعاب حماماة وفوائد  ور�سوم  ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف  وحتميلكم كل ما قد 
تاأخريية ف�سال عن املطالبة بالتعوي�س عما ا�سابها من ا�سرار جراء تاأخريكم يف 

ال�سداد مع حفظ حقنا يف رفع دعوى اخالء العني املوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1779(

املنذر : �سركة العبار للمقاوالت - ذ م م 
املنذر اليها : بات�سون ميدل اي�ست منطقة حرة - ذ م م  

نخطركم ومبوجب هذا االنذار ب�سرورة جتديد عقد االيجار و�سداد القيمة االيجارية 
الكائنني مبجمع   EFI166 ،BG043 ،CG097 امل�ستحقة عليكم لل�سقق ارقام
دبي لال�ستثمار قطعة ار�س رقم 61 وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالمكم 
لهذا االنذار واال �سوف ن�سطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �سدكم لتح�سيل 
كافة احلقوق وحتميلكم كل ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم واتعاب حماماة 
وفوائد تاأخريية ف�سال عن املطالبة بالتعوي�س عما ا�سابها من ا�سرار جراء تاأخريكم 

يف ال�سداد مع حفظ حقنا يف رفع دعوى اخالء العني املوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

  اإعالن  بالن�صر
رقم 2019/1744   

املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه : تي�سراكت الأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �س ذ م م

املو�سوع : 
، واملرت�سد  بذمته من  ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد مبلغ وق��دره )55233( درهم 
القيمة االيجارية لغاية 2020/1/5 وما ي�ستجد ،  باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
واالت�ساالت وذلك خالل موعد اق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
، واملطالبة باخالء  التي حتفظ له حقه  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذر اىل 
العقار طبقا لن�س املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
  اإعالن  بالن�صر

رقم 2019/1743   
املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : 1- اوهايو كلينك - �س ذ م م   
املو�سوع : 

بذمته من  واملرت�سد   ، دره��م   )130000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
القيمة االيجارية لغاية 2019/1/31 وما ي�ستجد ، باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
واالت�ساالت وذلك خالل موعد اق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
، واملطالبة باخالء  التي حتفظ له حقه  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذر اىل 
العقار طبقا لن�س املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
  اإعالن  بالن�صر

رقم 2019/1742   
املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : جوي�س الكرتوميكانيكال كونرتاكتينغ - �س ذ م م 
املو�سوع : 

من  بذمته  واملرت�سد   ، دره��م   )15708( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
القيمة االيجارية لغاية 2019/4/4 وما ي�ستجد ،  باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
واالت�ساالت وذلك خالل موعد اق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
، واملطالبة باخالء  التي حتفظ له حقه  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذر اىل 
العقار طبقا لن�س املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
  اإعالن  بالن�صر

رقم 2019/1741   
املنذر : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : 1- راديكل روت�س الإدارة الفعاليات    
املو�سوع : 

بذمته من  واملرت�سد   ، دره��م   )117585( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر/املنذر  ينذر 
القيمة االيجارية لغاية 2019/8/11 وما ي�ستجد ، باالإ�سافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
واالت�ساالت وذلك خالل موعد اق�ساه ثالثون يوم من تاريخ الن�سر ، واال �سي�سطر 
، واملطالبة باخالء  التي حتفظ له حقه  القانونية  اتخاذ كافة االج��راءات  املنذر اىل 
العقار طبقا لن�س املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�صر

�صادر من حمكمة ال�صارقة االإحتادية
2018/415 جتاري )كلي(  

املرفوعة من املدعي/ بنك االإحتاد الوطني 
�سد املدعي عليها / حممد عارف ا�سحاق حممد ا�سحاق 2- �سركة خالد العوي�س لتجارة مواد البناء 
- ذ م م  - نعلمك بانه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني اأدناه.  حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري وباالأغلبية :- بالزام املدعي عليهما �سركة خالد العوي�س لتجارة مواد البناء - ذ م 
م ، وحممد عارف ا�سحاق حممد ا�سحاق بالت�سامن والت�سامم بان يوؤديا للبنك املدعي بنك االإحتاد 
وثمانية  و�ستمائة  الف  و�سبعون  وخم�سة  )مليونان  درهم(   2.075.668  .23( وقدره  مبلغ  الوطني 
و�ستون درهما وثالثة وع�سرون فل�سا( والفائدة التاأخريية بواقع 5٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  ، واملنا�سب من  الدين  التام ب�سرط اال تزيد عن ا�سل  ال�سداد 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/1560  تنفيذ جتاري 
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )2016/1959( جتاري 
للر�سوم  �سامال   ، دره���م(   1886640.07( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي 
وامل�ساريف. طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - فرع دبي 
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ - جمهول 
حمل االقامة. مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة 
وهي عبارة عن  الوحدات الكائنة مبنطقة نخلة جمريا - رقم االر�س 1723 - 
C - 210 - مبنى غراندور ري�سيدين�س  - ماوريا - وفاء للمبلغ  الوحدة رقم 
املطالب به وق��دره )1886640.07 دره��م( يف امللف اع��اله وذل��ك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/605 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سوق احلظ للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/يو بيه ا�س جلف ذ.م.م/فرع دبي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )797949.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/478 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- بروالين للحفالت موؤ�س�سة فردية اماراتية ملالكتها/

هامن علي ح�سن 2- جوكاتي احمد �سديق حامد جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سركة اخلليج للتمويل �س.م.خ )فرع ل�سركة( وميثله/

علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
 )407152.94( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكما  اع��اله 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.وعليه  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/366 تنفيذ جتاري

موؤ�س�سة  الكهربائية  االجهزة  غيار  قطع  لتجارة  الفار�س  �سده/1-  املنفذ  اىل 
للتمويل  اخلليج  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  فردية 
اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�سماعيل  �س.م.خ )فرع ل�سركة( وميثله:علي 
امل��ن��ف��ذ ب��ه وقدره  امل��ب��ل��غ  امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع  ال��دع��وى التنفيذية 
او خزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة  التنفيذ  )451638.54( درهم اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/555 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سالح �سامل بالل بوحميد التميمي جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف ابوظبي اال�سالمي وميثله:حممد عي�سى �سلطان 
ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1516138.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- 
النا�سئ  بالدين  االلزام  بالن�سبة لطلبات  الدعوى  عدم اخت�سا�سا قيميا بنظر 
عن عقد مرابحة )�سراء �سيارة ني�سان و�سراء ب�سائع واحالتها للدائرة اجلزئية 
التجارية املخت�سه(.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/906 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية 
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/
اب��وب��ك��ر اح��م��د دي��ن��ارزئ��ي ق��د نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز على 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن موجودات �سركتكم الكائنة 
ب�سارع ال�سيخ زايد وفاء للمبلغ املطالب به هذا للعلم وذلك 

ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/65 تنفيذ عقاري

طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  العقارية  �ستار  دام���اك  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ح��م��اده حم��م��د ك��م��ال ال��دي��ن اح��م��د اب���و ال��ع��ن��ني ومي��ث��ل��ه:ن��وال زاي����د ���س��امل��ني ظبيك 
احلو�سني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7094425.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - انف�ساخ عقود بيع الوحدات العقارية 
 CBA1608 CBA1602 ، CBA1603 ، CBA1604 ، CBA1605( اأرق��ام   - التداعي  حمل 
باي  كابيتال  م�سروع  يف   )A ب��اي  )كابيتال  امل�سمه  باملبنى  الكائنة   )CBA1606 CBA1607

مبنطقة اخلليج التجاري ،بامارة دبي.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1662  ا�صتئناف جتاري    
�سركة  كفيل  )ب�سفته  اجنيلي�س  �سالوجنا  ب��اول��و   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف  ان  االق��ام��ة مبا  �����س.ذ.م.م(  جمهول حمل  ديفيد�س  م��اك  مطعم 
اجلرمن   ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  ���س.م.خ  للتمويل  اخلليج  �سركة   /
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2532 جتاري كلي  قد 
املوافق 2019/3/20  االربعاء   يوم  لها جل�سه  ، وحددت  بتاريخ:2018/7/18 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2163  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- بهمن ف�سل اله حمزوين  جمهول حمل االقامة مبا 

القرار/  ا�ستاأنف  الرئي�سي(  قد  اي��ران )الفرع  امل�ستاأنف / بنك �سادرات  ان 

بتاريخ:2018/9/30  بالدعوى رقم 2017/1511 جتاري كلي  ال�سادر  احلكم 

، وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2019/3/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا  

بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2371  ا�صتئناف جتاري    

جمهول  �����س.ذ.م.م   العامة  للتجارة  ا�ستار  لندن   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 

الرئي�سي(   )ال��ف��رع  اي���ران  ���س��ادرات  امل�ستاأنف / بنك  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 

ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1755 جتاري كلي  قد 

بتاريخ:2018/10/24 ، وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2019/3/26 

ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1763  ا�صتئناف جتاري    

ق��درت اهلل جميد مع�سوري  جمهول حمل  امل��دخ��ل/1-  اىل اخل�سم 
قد  الرئي�سي(  )الفرع  اي��ران  �سادرات  امل�ستاأنف/بنك  ان  االقامة مبا 
 ، كلي  جت��اري   2017/1835 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ا�ستاأنف/احلكم 
 10.00 ال�ساعة   2019/4/1 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
�سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/12026  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-منارة الرمي العمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي /�سعيد حم�سوب عبدالوهاب ال�سيد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34730 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB186954204AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )2500(
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2019/3/20 امل����واف����ق  االرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/13801  عمايل جزئي

جمهول  ������س.ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اوالت  اليكات�س  1-ا���س��رتوك��ت��ورا���س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد ا�ستياق حممد امني قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB188117181AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
�س   09.30 ال�����س��اع��ة   2019/3/27 امل���واف���ق  االرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.B.10:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/829  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املنفذ �سده/1- الكرتو لل�سناعات )دب��ي( 
�سيد  حممد  بريناينا  الرحمن  التنفيذ/�سفيق  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
عليك  اأق����ام   ق��د  امل��ط��وع   حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  اب��راه��ي��م 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )331413(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2019/760  تنفيذ عمايل 

)�سابقا/ليفل  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ه��ات  بريل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ط��ال��ب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  االداري�����ة(  لال�ست�سارات 
حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�س  كويكال  فازابيليل  �سانواز  عبدال�سالم 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  الكبان  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )140457( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

   يف الدعوى رقم 2014/1819  تنفيذ جتاري   
رق���م:2012/1551 جتاري  الدعوى  ال�سادر يف  الق�سية:تنفيذ احلكم  مو�سوع 
للر�سوم  �سامال  دره��م   )2259492.32( وق���دره  ب��ه  املننفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي 
م�ساهمة  )�سركة  العربي  التنفيذ:البنك  االإعالن/طالب  طالب  وامل�ساريف. 
حمل  جمهول  زاده  �سام  مهدي  �سده/1-�سيوا  اعالنه/املنفذ  املطلوب  عامة( 
االقامة مو�سوع االعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي 
عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم االر�س 33 - ا�سم املبنى 
به وقدره  املطالب  للمبلغ  وف��اء   - العقار 1802  رقم   - ت�سر�سل2/�سكني  اب��راج 

)2259492.32( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
   يف الدعوى رقم 2015/560  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2014/217 عقاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )12904587.40( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:مارتني جاكو بيتري دي ويت
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- �سيخ هولدجنز ليمتد جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن االر�س الكائنة مبنطقة 
جبل علي - برقم االر�س 4406 - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
الــى من ميهــــه االأمــر

اإدارة مراكز ال�سرطة  ت�سهد القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة - االإدارة العامة للعمليات ال�سرطية - 
ال�ساملة - ق�سم مركز �سرطة وا�سط ال�سامل انه بتاريخ 2019/3/7 ابلغنا املدعو / نبيل امني احمد 
حممد الزرعوين - اجلن�سية اإماراتي عن فقدان االتي :  1- �سهادة ا�سهم �سادرة من م�سرف ابوظبي 

اال�سالمي واملقيدة برقم �سهادة 10101405 و�سهادة اال�سم م�سجلة با�سمه ، عدد اال�سهم 163 
وقد اعطيت له هذه ال�سهادة بناء على طلبه دون حتمل االإدارة ادنى م�سوؤولية اجتاه الغري.. 

مالحظات :
هذه ال�سهادة �سارية املفعول ملدة )90( يوم من تاريخه 

يف حال كانت ال�سهادة لفقدان لوحات املركبة ال يحق حلامل ال�سهادة قيادة املركبة بلوحة واحدة او 
بدون لوحات ويف حالة القيام بذلك يعر�س نف�سه للم�سائلة القانونية 

�سرفت هذه ال�سهادة دون حتمل االإدارة ادنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري
اي ك�سط او تغيري يف هذه ال�سهادة يلغيها ما مل يكن م�سدقا ، عليها من اجلهة ال�سادرة منها. 

عن/ املقدم 
عبداهلل را�صد عالي 
رئي�س مركز �صرطة وا�صط ال�صامل  

القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة 
االإدارة العامة للعمليات ال�صرطية 
اإدارة مراكز ال�صرطة ال�صاملة     

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : لك�صوريا �لتيميت للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 617 ملك كونكورد تاور - تيكوم - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية 
،  رقم الرخ�سة : 725459 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1152548 مبوجب  حم��دودة 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
بتاريخ 2019/3/5   ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�صابات العنوان : مكتب 
رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف : 4421762-04  فاك�س : 
4421764-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية لك�صوريا 
�لتيميت للتجارة �لعامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
 اإعادة اإعالن بالن�صر باللغتني العربية واالجنليزية  

اىل املدعى عليهما / 1- بيرت جاغر 2-�سركة �سوالر ايكو �سي�ستمز - �س م ح 
نعلمكم بان املدعي / عبداهلل العددي  يف الدعوى رقم 2019/77 الدائرة الكلية االوىل 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : ندب خبري لت�سفية ح�ساب ال�سركة وم�ستحقات كل 
لدى  ال�سركة  ح�ساب  على  واالطالع  ال�سركة  مع  واملتعاملني  املوردين  م�ستحقات  وحتديد  طرف 
م�سرف ال�سارقة اال�سالمي رقم )0011378653003( والتحويالت التي قام املدعي عليها بتحويلها 

و�سبب حتويلها والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يقت�سي ح�سورك اأمام الدائرة الكلية االأوىل القاعة رقم )138( مبحكمة ال�سارقة االحتادية 
 ، ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وذلك يوم االثنني املوافق 2019/3/11 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي 
االجراءات  ا�ستكمال  �سيتم  فانه  وكيل عنك  ار�سال  او عدم  ، ويف حال تخلفك عن احل�سور  عليه 

القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2017/2179  تنفيذ جتاري
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/310 جتاري كلي 
، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2143703.01 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف.    
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري املطلوب اعالنه : املنفذ 
االق��ام��ة.  مو�سوع  �سالح - جمهول حم��ل  ع��ب��داهلل  : 1- حممد جمعه  �سده 
االإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ار�س 
رقم 1763 واالر�س رقم 567 الكائنة مبنطقة الرا�سديه والورقاء الثانية والتي 
تبلغ م�ساحتها 700 + 2.330 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )2138301.37 درهم( 

يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

يف  الدعوى 2019/304  جتاري كلي
ان  ك��وم��ار بهاج�ساند دارا جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه /1-ك��ي�����س��ور  اىل 
املدعي/ البنك العربي املتحد - �س م ع وميثله/موزة عبيد ربيع اخلظر - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )1.471.666.67 
درهم( )مليون واربع مائة وواحد و�سبعني الف و�ست مائة و�ستة و�ستني درهم و�سبعة 
تاريخ  م��ن   ٪12 القانونية  بالفائدة  ال��زام��ه  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  للمدعي  فل�س(  و�ستني 
املطالبة اىل وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم 
االحد  املوافق 2019/3/24 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

 يف الدعوى رقم 2018/265 بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �سدهما/1- فيكرام ب �سيتي  2-العقارية لال�ستثمار - �س ذ م م  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود وميثله 
 2019/2/19 بتاريخ  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة   - علي  اآل  رم�سان  احمد ح�سن   /
اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )2542521( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من 
تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإال البيع حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س 
املادة 295 من قانون االجراءات املدنية )عبارة عن حق منفعة - املنطقة : جمميع دبي 
لال�ستثمار االأول - امل�ساحة : 467.63 مرت مربع - رقم االر�س : 353 - رقم املبنى : 

1 - ا�سم املبنى : تريا�س ابارمتنت 1 - رقم العقار : 4030 - الطابق 3(  
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12576 بتاريخ 2019/3/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/207 تنفيذ جتاري  
مونيا  مابوكو  2-روج��ري  بور  علي  مو�سى  اأحمد  �سدهم/1-  املنفذ  اىل 
بور اجنا 3-هاو�س اوف توباكو - �س ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بدر را�سد مراد البلو�سي وميثله/ابراهيم علي املو�سى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  اأقام عليك الدعوى  احلمادي - قد 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )34685.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ك�صف بحث ُن�ِصر �أخريً� يف جملة )�مل�صاد�ت �حليوية( �أن جمموعة من �لزيوت �لأ�صا�صية تنجح يف �لق�صاء على �أ�صكال د�ئمة من مر�ض لمي.

ت�سّكل هذه جزيئات مميزة يف نف�س االإن�سان ت�سهم 
من  مرحلة،  مطلق  يف  ال�سرطان  عن  الك�سف  يف 
للمر�سى  يتيح  اكت�سافه مبكراً، ما  ت�ساعد يف  ثم 
احل��ال وحت�سني فر�س  العالج يف  على  احل�سول 

حتقيقهم نتائج �سحية اإيجابية.
ُيدعى  ال����ذي  اجل���دي���د،  ال��ن��ف�����س  ف��ح�����س  يخ�سع 
 enotslwO م����ن  ال��ن��ف�����س  خ���زع���ة  ف��ح�����س 
lacideM، للتقييم يف جتربة �سريرية ُتدعى 
ر�سد  بغية  لل�سرطان  االأداء  تقييم  �سبكة  جتربة 

ال�سرطان املبكر يف النف�س.
الباحثة  فيتزجريالد،  ريبيكا  الربوف�سورة  تذكر 
ال��ت��ي ت��ق��ود ال��ت��ج��رب��ة: )ث��م��ة ح��اج��ة م��ل��ح��ة اإىل 
هذا،  النف�س  فح�س  مثل  جديدة،  اأدوات  تطوير 
ت�ساعدنا يف ر�سد ال�سرطان وت�سخي�سه يف مرحلة 

مبكرة، ما مينح املر�سى اأف�سل فر�سة للنجاة(.
ت�سيف: )ناأمل من خالل هذه التجربة ال�سريرية 
بالتو�سل اإىل اخل�سائ�س املميِّزة يف النف�س التي 
وت�سّكل  مبكراً.  ال�سرطان  الكت�ساف  اإليها  نحتاج 
ه����ذه اخل���ط���وة امل��ه��م��ة ال��ت��ال��ي��ة يف ت��ط��وي��ر هذه 

التكنولوجيا(.
)ُتعترب  ف���ي���ت���زج���ريال���د:  ال���ربوف�������س���ورة  ت����وؤك����د 
 lacideM تكنولوجيا فح�س خزعة النف�س من

اأنواع  ع��ن  تبحث  التي  االأوىل   enotslwO
اإزاء فح�س �سرطان  �سرطان عدة، ممهدة الدرب 

عام(.

تقدمي �صورة عن �جل�صم
خ���الل عملياتها  اخل��الي��ا  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��و���س��ح 
الطبيعية تطلق جمموعة من املركبات الع�سوية 
املتطايرة. ولكن اإذا تعر�ست لطفرات، يبّدل هذا 

نوع اجلزيئات التي تنتجها.
 Owlstone النف�س من  هدف فح�س خزعة 
املركبات  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  ر����س���د   Medical
اأنواع  وج��ود  اإىل  ت�سري  التي  املتطايرة  الع�سوية 

خمتلفة من ال�سرطان.
بجمع  الباحثون  ي��اأم��ل  ال�سريرية،  التجربة  يف 

عينات من نحو 1500 م�سارك وحتليلها.
يكونوا  اأن  ُيحتمل  َم��ن  امل�ساركون  ه���وؤالء  ي�سمل 
امل�ساركني  ع���ن  ف�����س��اًل  ب��ال�����س��رط��ان،  م�����س��اب��ني 

االأ�سحاء الذين �سكلوا جمموعة ال�سبط.
ُي�ستبه  َم����ن  م���ع  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ع��م��ل  ال���ب���داي���ة،  يف 
ثم  امل�����ريء،  اأو  امل��ع��دة  يف  ل��ل�����س��رط��ان  بتعر�سهم 
ب�سرطان  اإ�سابتهم  يجمعون عينات ممن حُتتمل 
الربو�ستات، اأو �سرطان الكلية، اأو �سرطان املثانة، 

ويف  البنكريا�س.  �سرطان  اأو  الكبد،  �سرطان  اأو 
باأ�سخا�س  ال��ب��اح��ث��ون  ي�ستعني  ال��ت��ج��رب��ة،  ه���ذه 
اأدن��ربوك يف كامربيدج ليخ�سعوا  من م�ست�سفى 

لفح�س الأحد اأنواع ال�سرطان هذه.

املبتكر،  النف�س  لفح�س  اأواًل  امل�ساركون  يخ�سع 
هذا  ي�سمح  التقليدية.  الت�سخي�س  الأ�ساليب  ثم 
النف�س  دقة فح�س خزعة  بالتاأكد من  للباحثني 
من Owlstone Medical ومدى فاعليته.

 Owlstone موؤ�س�سي  اأحد  بويل،  بيلي  يذكر 
)ت�����زداد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي:  وم���دي���ره���ا   Medical
على  ق���درة  النف�س  اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي  ال��ف��ح��و���س 
فحو�س  اإىل  من�سمًة  الت�سخي�س،  يف  امل�ساهمة 
الدم والبول يف حماولة مل�ساعدة االأطباء يف ر�سد 

املر�س وعالجه(.
ي�سيف: )ُيعترب مفهوم تقدمي �سورة عن اجل�سم 
باأكمله بطريقة غري غازية البتة اأمراً قوياً جداً 
اخل�سوع  املري�س  بتجنيب  االأذى  من  يحد  وق��د 

لفحو�س اأخرى اأكرث غزواً ال يحتاج اإليها(.

ثورة
تبني حتى اليوم اأن َمن ت�سجلوا يف هذه التجربة 
الفح�س  لهذا  اخل�سوع  يف  �سعوبة  يواجهوا  مل 

اجلديد.
الرابعة  يف  ام�������راأة  ك���ول���دري���ك،  ري��ب��ي��ك��ا  ت���ع���اين 
واخلم�سني من العمر �ساركت يف التجربة، مريء 
باريت، وهذه حالة تتعر�س خاللها اخلاليا التي 

تبّطن املريء لطفرات.
يجعلها مريء باريت اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سكل 
من ال�سرطان ُيدعى ال�سرطان الغدي يف املريء. 
لذلك ُت�سطر اإىل اخل�سوع دوماً للفحو�س بغية 

التحقق من اأي تطورات يف حالتها.
ت��خ��رب ك���ول���دري���ك: )اأخ�������س���ع م����رة ك���ل �سنتني 
للتنظري بغية مراقبة حالتي(. اختارت االن�سمام 
اإىل جتربة �سبكة تقييم االأداء، وتوؤكد اأن جتربتها 

مع فح�س النف�س اجلديد كانت اإيجابية.
ت�سيف: )ظننت يف البداية اأنني رمبا اأعاين رهاب 
القناع،  و�سع  عند  ال�سيء  بع�س  املغلقة  االأماكن 
اإال اأنني مل اأواجه اأية م�سكلة. الحظُت اأن العر�س 
خالل  الكمبيوتر  �سا�سة  على  م  ُي��ق��دَّ ك��ان  ال���ذي 
الفح�س مثري لالهتمام و�سرعان ما انتهينا من 

دون اأن اأح�س باأي انزعاج(.
تتابع: )اأعتقد اأننا �سنكون اأف�سل حااًل مع اإجراء 
م��زي��د م��ن ال��ب��ح��وث مل��راق��ب��ة ح���االت مثل حالتي 

وتطوير فحو�س ك�سف األطف(.
اململكة  يف  ال�سرطان  ب��ح��وث  معهد  باحثو  يعّلق 
املتحدة اآمااًل كبرية على هذه التجربة ال�سريرية 
�ستح�ّسن  اجل��دي��دة  التكنولوجيا  اأن  ويعتقدون 
ديفيد  ال���دك���ت���ور  ال��ت�����س��خ��ي�����س.ي�����س��دد  ع��م��ل��ي��ات 
املبكر يف  كرو�سبي، رئي�س ق�سم بحوث االكت�ساف 
النف�س  فح�س  مثل  تكنولوجيا  )حتمل  املعهد: 
هذا اإمكان اإحداث ثورة يف الطريقة التي نكت�سف 

بها ال�سرطان ون�سخ�سه يف امل�ستقبل(.

تطوير فح�س نف�س للم�ساهمة يف ت�سخي�س اأنواع عدة من ال�سرطان

بوريليا  جرثومة  من  ت�ستق  ع��دوى  اإىل  المي  مر�س  ي�سري 
ح�سرات  طريق  عن  الب�سر  اإىل  تنتقل  التي  برغدورفريية 
اأب���رز االأم���را����س املُ��ع��دي��ة ال��ت��ي ينقلها  اأح���د  ال��ق��راد. ُيعترب 
ت�سري  �سنة. لكن  األ��ف حالة كل   30 ل نحو  ُت�سجَّ اإذ  القراد، 
االأمرا�س والوقاية منها(  ال�سيطرة على  تقديرات )مراكز 
على  ي�سل  المي  مبر�س  للم�سابني  الفعلي  ال��ع��دد  اأن  اإىل 

االأرجح اإىل 300 األف.
تعالج  اأن  الدوك�سي�سيكلني  مثل  حيوية  م�سادات  ت�ستطيع 
يف  العدوى  ت�ستمر  لكن  اأ�سابيع،  ب�سعة  خ��الل  المي  مر�س 
بع�س احلاالت. وفق امل�سرفني على الدرا�سة اجلديدة، يتابع 
الأ�سهر  االأع��را���س  مواجهة  املر�سى  % من  و20   10 بني 

عدة اأو حتى �سنوات اأحياناً.
ال ي��ع��رف االأط���ب���اء ب��ع��د اأ���س��ب��اب ه���ذه احل����االت م��ن مر�س 
اأو )متالزمة مر�س المي بعد العالج(. لكنهم  المي الدائم 
ت��دخ��ل يف  ق��د  ب��رغ��دورف��ريي��ة  بوريليا  اأن جراثيم  ي��درك��ون 

ببطء  خالياها  تتكاثر  حيث  )ج��ام��دة(  اأو  خ��ام��دة  مرحلة 
�سديد اأو ال تنق�سم مطلقاً.

هذه اخلاليا الدائمة اأكرث مقاومة للم�سادات احليوية من 
غريها. لكن رمبا اكت�سف البحث اجلديد حليفاً غري متوقع 
ملحاربة اجلراثيم اخلامدة التي تطبع مر�س المي: الزيوت 

االأ�سا�سية.
كانت الدرا�سة اجلديدة بقيادة الدكتور يينغ ت�سانغ، اأ�ستاذ يف 
ق�سم )علم االأحياء املجهري وعلم املناعة اجلزيئي( يف كلية 
العامة يف )بالتيمور(،  )جونز هوبكينز بلومبريغ( لل�سحة 

)ماريالند(.

�لثوم و�صجر �ملر و�لزعرت
كان ت�سانغ وزمالوؤه اكت�سفوا �سابقاً بع�س الزيوت االأ�سا�سية 
جراثيم  م��ن  طبقة  ���س��د  ف��اع��ل��ة  وك��ان��ت  ل��ل��غ��اي��ة،  الن�سيطة 

البوريليا برغدورفريية يف مرحلتها اخلامدة.

اآخ���ر من  ن��وع��اً   35 الباحثون  ال��درا���س��ة اجل��دي��دة، حلل  يف 
للجراثيم،  امل�سادة  خ�سائ�سها  الكت�ساف  االأ�سا�سية  الزيوت 
اأو  نباتات  من  وم�ستقة  مع�سورة  اأ�سا�سية  زيوتاً  فا�ستعملوا 

من ثمارها الختبار ن�ساط )خال�سة( النباتات الَعِطرة.
 10 اأن  اأطباق خمربية  التي ح�سلت يف  ك�سفت االختبارات 
نباتات من اأ�سل 35 كانت )ن�سيطة بقوة( �سد اأ�سكال خامدة 
ودائمة من مر�س المي. ا�ستقت تلك الزيوت االأ�سا�سية من 
القرفة،  وحل��اء  الزعرت،  وورق  امل��ر،  و�سجر  الثوم،  ف�سو�س 

والفلفل االإفرجني، وبذور الكمون، والكينا وغريها.
اأكرث  االأ�سا�سية  ال��زي��وت  ه��ذه  اأن  )اكت�سفنا  ت�سانغ:  يو�سح 
قدرة من امل�سادات احليوية النموذجية على تدمري االأ�سكال 

الدائمة من جراثيم المي(.
كذلك، كانت خم�سة اأنواع من تلك الزيوت فاعلة �سد اأ�سكال 
خامدة من جراثيم المي رغم ا�ستعمال كميات �سئيلة منها. 
يتجدد  ومل  اأي���ام  �سبعة  خ��الل  بالكامل  اجل��راث��ي��م  تال�ست 
منوها بعد 21 يوماً بف�سل زيوت اأ�سا�سية ت�ستق من الثوم، 
و�سجر  الزجنبيل،  وع�سبة  املر،  و�سجر  االإفرجني،  والفلفل 

ت�سانغ ماي.
الكمون وخ�سب  وب��ذور  الزعرت  زي��وت ورق  اأن  اأي�ساً  لوحظ 
اأم��ريي�����س وحل���اء ال��ق��رف��ة ك��ان��ت ف��اع��ل��ة ج���داً ���س��د جراثيم 

البوريليا برغدورفريية يف مرحلتها اخلامدة.
اإجراء  م��ن  ب��د  )ال  يلي:  م��ا  الباحثون  ا�ستنتج  النهاية،  يف 
درا�سات م�ستقبلية ملعرفة مدى قدرة هذه الزيوت االأ�سا�سية 
برغدورفريية  البوريليا  ع��دوى  ا�ستئ�سال  على  الن�سيطة 
ال��دائ��م��ة يف اجل�����س��م احل�����ي(. ل���ذا ي��خ��ط��ط ف��ري��ق البحث 
الختبار تلك الزيوت على الفئران امل�سابة بعدوى البوريليا 

برغدورفريية الدائمة.
من  امل�ستقة  النتائج  ال��ق��وار���س  على  االخ��ت��ب��ارات  اأك���دت  اإذا 
بتنظيم  وزم�����الوؤه  ت�سانغ  ���س��ي��ب��داأ  زراع����ة اخل��الي��ا،  جت���ارب 

جتارب عيادية على الب�سر.
الزيوت  تلك  ت��ب��دو  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  )يف  ق��ائ��اًل:  ت�سانغ  ختم 
ملر�س  حمتملة  عالجات  باعتبارها  ج��داً  واع��دة  االأ�سا�سية 
عيادية  اإىل جت��ارب  النهاية  �سنحتاج يف  لكننا  ال��دائ��م،  المي 

مة بال�سكل املنا�سب(. ُم�سمَّ

�أحد �أبرز �لأمر��ض �ملُعدية �لتي ينقلها �لقر�د

مر�س المي الدائم.. زيوت ا�سا�سية ت�ساعد يف الق�ساء عليه

�أُطلقت �أخريً� جتربة �صريرية جديدة بغية تقييم فاعلية 
ر �أخريً� للم�صاهمة يف ت�صخي�ض �أنو�ع عدة  فح�ض نف�ض ُطوِّ

من �ل�صرطان.
طّور �أخريً� باحثون من معهد كامربيدج لبحوث �ل�صرطان يف 
�ململكة �ملتحدة فح�ض نف�ض مبتكرً�، ويوؤكدون �أنه ُي�صهم يف 
ت�صخي�ض �أنو�ع عدة من �ل�صرطان.ير�صد �لفح�ض �جلديد 
 lacideM �صركة  من  بدعم  �بُتكر  �ل��ذي  �لغازي،  غري 

متطايرة. ع�صوية  مركبات  وجود   ،enotslwO
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ي�سرا اللوزي ت�سور م�ساهدها 
يف )كلب�س 3(

ت�سوير م�ساهد  اللوزي مع�سكرا مغلقا لالنتهاء من  ي�سرا  الفنانة  دخلت 
رئي�سية لها يف م�سل�سل )كلب�س 3(، بعد عودتها من مهرجان اأ�سوان.

اجازة  على  بعدما ح�سلت  امل�ساهد،  ه��ذه  اأي��ام   5 م��دار  على  ي�سرا  وت�سور 
لنحو اأ�سبوعني، تواجدت خاللها يف ع�سوية جلنة حتكيم مهرجان اأ�سوان، 

ف�سال عن ان�سغالها بارتباطات اأخرى.

حممد حماقي يواجه اأزمة مع 
احلفالت الغنائية

يواجه الفنان حممد حماقي اأزمة يف اتفاقاته على احلفالت الفنية خالل 
ال�سهر اجلاري، بعدما األزمه الطبيب ب�سهر راحة اإجبارية.

اإىل حفلني يف اثنني من اجلامعات  اإ�سافة  ويرتبط حماقي بحفل زفاف، 
امل�سرية، وهو ما جعله يبحث عن حل لت�سوية هذه االرتباطات، خا�سة اأن 
الطبيب املعالج له اأخربه ب�سعوبة غنائه على عكاز، نظرا لرتكيب م�سامري 

و�سرائح يف قدمه، ومن ثم يجب اأال يقف عليها فرتة طويلة.
يذكر اأن حماقي تعر�س لك�سر يف القدم خالل لعب كرة القدم موؤخرا.

ملحم زين: اأعي�س حياة 
جميلة مع زوجتي

ك�سف ملحم زين اأّن �سكل املراأة ال يعنيه، وياأخذ ن�سبة %25 من اهتماماته، 
اأّما اأ�سلوب تعاملها مع الغري فينال %20 وعقلها 40%.

اأن  ك�سف ملحم  بالعربي(،  ك��اراوك��ي  )ك��ارب��ول  برنامج  اإطاللة يف  وخ��الل 
�سريكة حياته تتمتع بجميع ما ذكر من ال�سفات، وهي اجلميلة، والهادئة، 

و�ساحبة االأخالق العالية.
قلت  لو  )طبعاً،  بالقول:  الهوي�س  ه�سام  الربنامج  مقدم  قاطعه  وعندما 
كالماً غري هذا فاأين �ستنام!!!(، اأجاب ملحم: )قلت احلقيقة، هي خفيفة 

الدم، واأنا اأعي�س حياة جميلة معها، وهذا اأهم اأمر بالن�سبة اإيل(.
وعن ال�سفات التي ال يحبها يف زوجته، قال الفنان اللبناين اإنها ال تلتزم 

باملواعيد وتتاأخر، وهو يعترب ذلك �سفة عاملية عند الن�ساء.

نادر االأتات .. )حالة فو�سى(
ن���ادر االأت����ات )ح��ال��ة ف��و���س��ى( ع��رب م��وق��ع وتطبيق )اأنغامي(.  ط��رح 
اللبناين  النجم  فيها  يغني  الرفيع،  الطراز  من  رومان�سية  االأغنية 
من كلمات علي املوىل واح��دة من احل��االت ال�سائكة التي قد يعي�سها 
كل  رغ��م  معه  ي�ستمر  اأو  احلبيب  ي��رتك  تائهاً،  يقف  حيث  االإن�����س��ان، 

العذاب واالأمل؟
يف  جديدة  م�ساحات  به  م�سّرعاً  الكردي  �سالح  �ساغه  االأغنية  حلن 
�سوت االأتات، اإذ يخرج االأخري متاماً عن م�ساره بنربة حزن يالزمها 

�سجن مدفون ُيطلق �سراحه للمّرة االأوىل. توىل توزيع )حالة فو�سى( 
عمر �سّباغ يف قالب مو�سيقي لعب به على اأوتار القلوب احلائرة.

ب�)حالة فو�سى(  وت�سّبب  االأغنية  االأت��ات عنوان  وفور طرحها ترجم 
ت مواقع التوا�سل االجتماعي بر�سائل انهالت على  اإلكرتونياً اإذ غ�سّ

الفنان من كل حدب و�سوب لتهنئته.
الوطن  يف  حتمياًل  االأك��رث  االأغ���اين  قائمة  اقتحمت  فو�سى(  )حالة 

العربي واحتّلت املرتبة االأوىل عرب )اأنغامي( يف �ساعات قليلة.

تقدمي �جلزء �لثاين من فيلم )�أوقات فر�غ( فكرة قائمة

اأحمد حامت: ما مييز )ق�سة حب( 
هو واقعيته ال�سديدة

يعي�ض �أحمد حامت حالة من �ل�صعادة بعد ردود �لفعل �لإيجابية �لتي تلقاها عن جتربته �ل�صينمائية �جلديدة )ق�صة 
ث �لفنان �مل�صري عن �لفيلم �لذي ��صتقبلته �ل�صالت �مل�صرية �أخريً�، وكو�لي�ض حت�صريه. حب(. يف هذ� �حلو�ر يتحدَّ

• �سرحت �سابقاً بعدم حما�ستك لتجربة )ق�سة حب(، فما �سبب 
تغيري وجهة نظرك؟

�ساحب  ���س��الح،  يا�سر  املنتج  خ��الل  م��ن  الفيلم  بفكرة  ع��رف��ت   -
ث اإيّل قبل نحو ثالث �سنوات وكان امل�سروع ال يزال  الق�سة، اإذ حتدَّ
لن.  اأب��و  عثمان  املخرج  يقدمه  اأن  على  معي  وتوا�سل  بدايته  يف 

�سعرت حينها بقلق، ور�سحت له زمالء اآخرين.
حب(؟ )ق�سة  يف  يو�سف  �سخ�سية  من  قلقك  �سبب  • ما 

- على العك�س، كانت ال�سخ�سية بالن�سبة اإيل فر�سة جيدة لتقدمي 
ارتبط  ال��دور  اإىل اجلمهور، لكن خويف من  ب�سكل خمتلف  نف�سي 
ترددت  ل��ذا  ممكنة،  ���س��ورة  باأف�سل  الكفيف  جت�سيد  يف  برغبتي 
يف  ولكن  اأدائ���ي.  يف  بابتذال  اجلمهور  ي�سعر  اأن  خ�سية  البداية  يف 
و�سعدت  اإيجابية،  االآن  حتى  جاءتني  التي  الفعل  ردود  النهاية 
بانطباعات اجلمهور عن العمل �سواء بعد م�ساهدته يف ال�سينما اأو 

يف التعليقات اخلا�سة به على مواقع التوا�سل االجتماعي.
حمورياً  جزءاً  لت  �سكَّ التي  الكفيف  ل�سخ�سية  ا�ستعددت  • كيف 

يف االأحداث؟
جانب  اإىل  اأف����ادين  م��ا  بالتفا�سيل،  ال�سيناريو  كاتبة  اه��ت��ّم��ت   -
التح�سريات التي قمت بها الأن هديف االأول كان اأن ي�سدق اجلمهور 
فقدان يو�سف نظره، خ�سو�ساً اأن غياب امل�سداقية عن هذه الفرتة 
�سيوؤدي اإىل عدم ت�سديق اجلمهور االأحداث الالحقة، لذا در�ست 
الدور ب�سكل اأكرث تعمقاً، وتعاي�ست معه ب�سكل كامل خالل تقدمي 

امل�ساهد التي اأعتربها من اأ�سعب ما قدمت.
هذه  مل�ست  مر�سها،  رغ��م  بجميلة  يو�سف  يرتبط  الفيلم  يف   •

النقطة قطاعاً عري�ساً من الفتيات حتديداً.
- ومل�ست ال�سبان اأي�ساً.

 يف راأيي، معاناة املرء م�سكلة ما ال ميكن اأن تكون �سبباً يف اأال نحبه، 
فقد منّر مبحنة املر�س يف اأي وقت وب�سكل مفاجئ، لذا اأعتقد اأن 
االأحداث �سارت ب�سكل منطقي يف الفيلم ومل تت�سمن اأية مبالغة، 

فما مييز )ق�سة حب( هو واقعيته ال�سديدة.
• لي�ست املرة االأوىل التي تتعامل فيها مع عثمان اأبو لن خمرج 
النجاح  حتقق  مل  )امل��رك��ب(  يف  ال�سابقة  جتربتكما  ولكن  الفيلم 

املتوقع جماهريياً.
- تقييم اأي عمل فني من خالل االإيرادات فقط اأمر ظامل وب�سدة، 
ظروف  الأن  فح�سب  ال��ت��ل��ف��زي��ون  يف  تنجح  ج��ي��دة  اأع��م��ال  ث��م��ة  اإذ 
طرحها يف ال�سينما مل تكن جيدة، ويف راأيي اأن )املركب( اأحد هذه 
االأفالم، فهو فيلم جيد ولكن توقيت طرحه مل يكن جيداً، من ثم 
مل يحقق االإيرادات املتوقعة منه. اأ�سري هنا اإىل اأن عثمان اأبو لن 
خمرج متميز تربطني به عالقة �سداقة قوية واأثق يف قدرته على 

تقدمي اأعمال مميزة فنياً.

املقبلة؟ الفرتة  خالل  جديدة  �سينمائية  م�ساريع  لديك  • هل 
لت�سوير  متفرغ  ولكني  جديد،  عمل  على  اأ�ستقر  مل  االآن  حتى   -
دوري يف م�سل�سل )حكايتي( مع يا�سمني �سربي واملقرر عر�سه يف 

رم�سان املقبل.
التجربة. هذه  عن  • حدثنا 

- اأ����س���ارك يف ال��ع��م��ل م��ع ك��ل م��ن ي��ا���س��م��ني ���س��ربي ووف����اء عامر 
وجمموعة كبرية من الفنانني.

 كتب امل�سل�سل حممد عبد املعطي ويخرجه اأحمد �سمري 
يتعر�س  �سخ�س  اآده��م،  �سخ�سية  واأج�سد خالله  ف��رج، 

ملواقف عدة بني القوة وال�سعف، وعلى مدار االأحداث 
تغيري  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  حياته  يف  ال��ت��ح��والت  ن�ساهد 
تفا�سيل  عن  احلديث  اأ�ستطيع  ال  لكن  �سخ�سيته. 
م�سار  يف  تاأثريها  اإىل  نظراً  راه��ن��اً  التغيريات  ه��ذه 
العمل يف عدم احلديث عن  االأح��داث ورغبة فريق 

تفا�سيل ال�سخ�سيات ليكون مفاجاأة عند عر�سه يف 
رم�سان.

الكوالي�س؟ عن  • ماذا 
- الكوالي�س ممتعة ونعمل ب�سكل مكثف للحاق بالعر�س 

الرم�ساين الأن الوقت املتبقي لي�س كثرياً، لذلك ن�سور 
على  الفعل  رد  يكون  اأن  واأمتنى  يومياً  طويلة  ل�ساعات 
اأن  نبذل من جمهود فيها، خ�سو�ساً  بقدر ما  التجربة 

لدى الفريق رغبة يف تقدمي عمل ميثل اإ�سافة قوية 
اإىل الدراما.

2(؟ فراغ  )اأوقات  فيلم  عن  •  ماذا 
م����ن فيلم  ال����ث����اين  ت���ق���دمي اجل������زء   -

عرفني  ال�����ذي  ف������راغ(  )اأوق��������ات 
باجلمهور فكرة قائمة و�سنعمل 
املقبلة  ال����ف����رتة  خ�����الل  ع��ل��ي��ه��ا 
لقاءات  ع��ق��دت  اإذ  اأك����رب،  ب�سكل 

االأول  اأب��ط��ال اجل���زء  وب��ني  بيني 
اجلزء  تقدمي  يف  يرغبون  الذين 

ال���ث���اين، وق���د رح���ب امل��ن��ت��ج ح�سني 
القال بذلك.

ل��ق��د ب�����داأوا م��ن��اق�����س��ة ف��ك��رة اجل���زء، 
وهي �سرتتبط مب�سري االأبطال بعد 
10 �سنوات ودخولهم مرحلة عمرية 
جديدة، لكن مل نحدد  موعداً نهائياً 
االنتهاء من  بانتظار  الت�سوير  لبدء 

الكتابة واخلطوط العري�سة اأواًل.
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اأعرا�س تنذر بح�سا�سية البن�سلني
قالت اجلمعية االأملانية لطب العدوى، اإن البن�سلني كثرًيا ما يو�سف لعالج 
العدوى البكتريية؛ لكونه �سالًحا فّعااًل ملحاربة البكترييا، غري اأن ح�سا�سية 

البن�سلني تعّد من اأكرث اأنواع احل�سا�سية جتاه االأدوية �سيوًعا.
واأو�سحت اجلمعية اأن اأعرا�س ح�سا�سية البن�سلني تتمثل يف احمرار وطفح 
الوعائية،  وال��وذم��ة  اللمفاوية  ال��غ��دد  وت���ورم  وب��ث��ور  �سديدة  وحكة  جلدي 
باالإ�سافة اإىل اأعرا�س عاّمة، مثل احلمى والغثيان والقيء وال�سعور العاّم 
باالإعياء. واأ�سافت اأن ح�سا�سية البن�سلني قد تتخذ م�ساًرا �سديًدا؛ حينئذ 
قد تظهر اأعرا�س خطرية، مثل �سيق التنف�س وم�سكالت بالدورة الدموية، 
وقد ي�سل االأمر اإىل حّد االإ�سابة ب�سدمة ح�سا�سية، التي ت�سّكل خطًرا على 
ومراجعة  البن�سلني  تعاطي  عن  التوقف  املري�س  على  ينبغي  لذا  احلياة. 
�سدمة  ع��الج  يجب  ب��اأن��ه  علًما  بديلة،  اأدوي���ة  ل��ه  لي�سف  املعالج  الطبيب 

احل�سا�سية بوا�سطة م�سادات اله�ستامني على وجه ال�سرعة.

النوم من  االإن�سان  حترم  اأ�سباب   4
ح���دد اأط��ب��اء اأرب��ع��ة ع��وام��ل حت���رم االإن�����س��ان م��ن ال��ن��وم، اأب���رزه���ا االأجهزة 
االإلكرتونية، م�سريين اإىل اأن عدد االأ�سخا�س املحرومني من النوم مبعدل 
خلفية  على  ال��ي��وم،  وحتى   1985 ع��ام  منذ   31% �سجل  كافية،  �ساعات 

م�ستجدات احلياة الع�سرية.  
من جانبها، قالت الدكتورة ماريانا فيجويرو، من مركز البحوث العلمية 
يف معهد رين�سيلري للتكنولوجيا مبدينة تروي االأمريكية، اإن اأحد االأ�سباب 
االأجهزة  انت�سار  �سحي،  ب�سكل  ال��ن��وم  م��ن  االأ�سخا�س  حل��رم��ان  الرئي�سة 

االإلكرتونية، وفًقا لقناة رو�سيا اليوم.
االأجهزة  ���س��ا���س��ات  م��ن  املنبعث  االأزرق  ال�����س��وء  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ة  واأ����س���ارت 
النوم  ف��رتات  ال��ذي ينظم  ه��رم��ون ميالتونني  اإف���راز  االإل��ك��رتون��ي��ة مينع 

واال�ستيقاظ، يف اإ�سارة اإىل تاأثر ال�ساعة البيولوجية للج�سم.
ت��ن��اول الطعام قبل ف��رتة ق�سرية م��ن النوم،  ��ا م��ن  اأي�����سً وي��ح��ذر االأط��ب��اء 
م�سريين اإىل اأن تناول الوجبات قبل ال�ساعة ال�سابعة م�ساء، �سرورة مهمة 
املواد  اأن  مفادها  علمية،  ق��اع��دة  اإىل  ا�ستناًدا  وحمايته،  اجل�سم  حليوية 
الغذائية التي يتم تناولها يوميا حتتوي على مكونات تقوم بعملية حتفيز 
للدماغ؛ ما يوؤدي اإىل ا�ستمرار معدل الوعي مرتفًعا، بينما يوؤدي انخفا�س 

م�ستوى تلك املكونات اإىل �سهولة خلود اجل�سم للنوم ب�سكل �سهل.
ال��ن��وم، اعتداًدا  كما ح��ذر االأط��ب��اء م��ن االإج��ه��اد ك��ون��ه �سبًبا ال���س��ط��راب��ات 
بدرا�سة اأجراها املعهد امللكي ال�سويدي خل�ست نتائجها اإىل اأن الن�ساء هن 
واأمرا�س  االكتئاب  حالة  تتطور  اإىل  ي��وؤدي  ما  باالإجهاد،  يتاأثر  من  اأك��رث 
عدم  م��ن  العلماء  ح��ذر  كما  ال�سكري.  وم��ر���س  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 
تعويد اجل�سم على نظام يومي حمدد للنوم واليقظة، م�ستندين يف ذلك 
اأن  اأك��دوا  ه��ارف��ارد، حيث  باحثون من جامعة  اأ�سدرها  ن�سائح علمية  اإىل 
بالعادة  يرتبط  النوم،  �ساعات  من  ك��اٍف  معدل  على  االإن�سان  على  ح�سول 
وف��ًق��ا الأوق���ات حم���ددة، دون  ال��ن��وم واال�ستيقاظ  االإن�����س��ان يف  ال��ت��ي يتبعها 
اأو اتباع عادات غري �سحية باحلرمان من النوم مبا  االنخراط يف ال�سهر 
يخالف �سوابط الفطرة االإن�سانية ال�سوية. كانت درا�سة حديثة، ك�سفت عن 
اأّن النوم يقي اجل�سم من اجلراثيم؛ حيث تو�سل باحثون اأملان اإىل اأن النوم 
يعد �سبياًل تزيد من خالله قدرة النوم على درء نوبة برد؛ حيث ُيعّزز النوم 
تعلقها  فر�س  حت�سني  خ��الل  من  معينة  مناعية  خاليا  كفاءة  يبدو  فيما 

باخلاليا امل�سابة بفريو�سات وتدمريها يف النهاية.

�ل�صّديق؟ بكر  �أبو  تويف  • متى 
- عام 13 للهجرة

�لريموك؟ معركة  يف  �مل�صلمني  عدد  كان  • كم 
- 13 األف مقاتل

عائ�صة؟ �ملوؤمنني  �أم  توفيت  • متى 
- عام 57 للهجرة

�ل�صال�صل؟ ذ�ت  معركة  قائد  هو  • من 
- عمرو بن العا�س

هو موؤ�ص�ض �لدولة �لأموية؟ • من 
- معاوية بن اأبي �سفيان

طالب؟ �أبي  بن  علي  طعن  �لذي  هو  • من 
- عبد الرحمن بن ملجم

جوية  كارثة  وقوع  عن  االإعالن  عقب  عنه  البحث  بدء  عن  ن�سمع  ما  كثرياً  والذي  االأ�سود(  • )ال�سندوق 
اأ�سود اللون كما يظن البع�س، ولكن  اأ�سباب احلادث، هذا ال�سندوق االأ�سود لي�س  الإحدى الطائرات ملعرفة 
ت�سميته  يف  وال�سبب  املحيطات،  اأعماق  يف  اأو  الطائرة  حطام  و�سط  عليه  العثور  ي�سهل  حتى  برتقايل  لونه 

بال�سندوق االأ�سود يرجع الرتباطه دائماً بالكوارث وامل�سائب اجلوية.
اإن  6 بالذات وملاذا ال يقول  6 على  اإن نظرك  اإذا كان نظرك قوياً  • هل تعلم ملاذا يقول لك طبيب العيون 
بو�سوح  التي ترى  ال�سحيحة هي  العني  اأن  وال�سبب يف ذلك   ،100 100 على  اأو  10 على ع�سرة  نظرك 
االأرقام واالإ�سارات امل�ستعملة لفح�س قوة العني من على بعد �ستة اأمتار فالرقم يف الب�سط ميثل قوة العني 

فمثاًل 4 على 6 يعني اأن ما يراه ال�سحيح من بعد 6 اأمتار تراه اأنت على يعد 4 اأمتار وهكذا.
ن�سمة  ف  االآ   )  6  ( �سكانها  عدد  يبلغ  اإفريقيا  �سرق  يف  زجنبار  من  بالقرب  تقع  �سغرية  جزيرة  • مافيا 

اغرب ما يف هذه اجلزيرة الهادئة هو عدم وجود رجال �سرطة ، وال حتى �سجن �سغري. 
بها  لي�س  التما�سيح  اأن عيون  لي�ست دموعاً، حيث  املثل هي يف احلقيقة  بها  التي ي�سرب  التما�سيح  • دموع 

غدد دمعية كاالأ�سماك، واأن ما نراه على عيونها ونظنه دموعاً ما
را�سه. يف  الربيان  • قلب 

املراأة الطيبة 
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فو�ئد �لكيوي 

ف�����اك�����ه�����ة غ����ن����ي����ة ج�����دا 
حيث   C ب���ف���ي���ت���ام���ني 
الواحدة  الثمرة  حتتوي 
ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة منه 
ت������رتاوح م���ا ب���ني 200 
لكل  م��ل��غ��م   300 اإىل 
حوايل  اي  غ����رام  م��ائ��ة 

وزن ثمرتني متو�سطتي احلجم. 
فوائدها: 

اجل�سم  تعطي  الواحدة  فالثمرة  للج�سم،  قليلة  حرارية  وح��دات  توؤمن   -
من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  انها  اىل  نظرا  ح��راري��ة  �سعرة   20 ح��وايل 

االألياف. 
- مفيدة جدا للنظم الغذائية اخلا�سة بعمليات انقا�س الوزن النها ت�ساعد 

على ال�سعور بال�سبع واالمتالء. 
االن�سجة  ال��ت��ه��اب��ات  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  للم�ساعدة  ال��ك��ي��وي  ب��ت��ن��اول  ين�سح   -

والتخل�س من حاالت الر�سح ال�سديد. 
الكولي�سرتول  معدل  وتخفي�س  تطهري  ويف  اله�سم  عمليات  يف  ت�ساعد   -

يف الدم. 

متناف�ض يقفز يف نهر يار� مع جهازه �لطائر حملي �ل�صنع خالل ر�يل بريدمان �ل�صنوي يف مهرجان مومبا يف ملبورن. � ف ب

كانت املراأه جتل�س يف دارها وقد انحنى ظهرها من كرثة العمل ال�ساق الذي تقوم به كل يوم الأطعام �سغارها 
وكم كانت تتمنى ان يكون فيهم من ي�ستطيع م�ساعدتها لكن لالأ�سف ثالثتهم �سغار.. مر عليها رجل غليظ 

القلب وقال لها بغ�سب: مازلت ت�سرين على ان حتتفظي بهذا البيت.. بيعيه يل وكلي بثمنه.
 فقالت له: وما فائدة الطعام بدون بيت ياأوينا و�سقف يحمينا.. مالك ببيتي اتركنى حلايل.

 فقال: ح�سناً، لن يحميك احد مني ولن جتدي عماًل منذ الغد يف اأي بيت، وفكري جيداً يف ان ترتكي القرية 
قبل ان متوتي و�سغارك من اجلوع.

 جاء الغد واجلميع يف خوف من فتح ابوابهم الأم م�سعد لتعمل وترتزق، فعادت اإىل بيتها ال�سغري تبكي، وعند 
عليهم  فيغ�سب  م�ساعدتها  يخافون  فهم  ح��زن،  يف  بيتها  اإىل  ينظرون  واي��اب  ذه��اب  يف  النا�س  ك��ان  الظهرية 
عمدتهم، ووقفوا يتهام�سون حني جاءت حداأة كبرية حتمل بني خمالبها ديك كبري يرفرف ب�سدة حيث األقت 

به فوق بيت ام م�سعد، فاألتقطت ام م�سعد الديك وقالت: رزقاً من اهلل.
وتعاىل الهم�س و�سط الده�سة الكبرية حني قال النا�س: احلداأه األقت بالديك الأم م�سعد، هذا �سئ فوق الو�سف، 

انها امراأه يف حرا�سة اهلل يا لها من بركة.
 غ�سب العمدة ملا حدث وقال: �سدفة وحدثت.

املقود من  وانفلت  بيتها  �سيارة بقرب  لتعود حزينة.. ومل مير وقت حتى مرت   يوم اخر مر ومل جتد عمال 
ال�سائق وادى ذلك اإىل ت�ساقط بع�س االأقفا�س من ال�سيارة، فوقف �سغار ام م�سعد ي�ساعدون ال�سائق يف ترتيب 
�سيارته مرة اخرى، فمنحهم بع�س من اخل�سر والفاكهة جزاء م�ساعدتهم، ف�سكرته ام م�سعد وقالت: حمدهلل 

رزقاً من اهلل.
 وكرث احلديث مرة اخرى انها امراأه يحميها اهلل.  جاء اليوم الثالث ومل جتد عماًل فخرجت اإىل الطريق العام 
حيث املحطة الكبرية رمبا تعمل يف حمل االأمتعة من واىل القطار ومل جتد من يناديها فهى امراأه ، واثناء 
خروجها من املحطة حزينة اذ بها جتد حقيبة �سغرية ح�سرت بني الكرا�سي، ومدت يدها لتذهب باحلقيبة اإىل 
ك�سك ال�سرطة وت�سلمها، فوجدت امراأه انيقة تبكي حقيبتها ال�سائعة، ومل مت�س حلظات حتى كانت ام م�سعد 
تقب�س مبلغ كبري من املال مكافاأه لها، بعد ذلك اليوم خاف العمدة من االقرتاب منها فقد كان النا�س يقولون 
انها امراأه كلها بركة ومن يوؤذيها �ست�سيبه اللعنات فرتكها وحالها، اما مال املكافاأة فقد ا�سرتت به ما تبيعه 

لرواد املحطة الكبرية وهى االن ال حتتاج للعمل يف خدمة �سكان القرية. 

دثه 20 �سيجارة يوميًا باأعني املدخنني اإليك ما حتحُ
اأو اأكرث  20 �سيجارة  اأن تدخني  ك�سفت درا�سة طبية حديثة، 
ويوؤثر  للعني،  بالغة  ب��اأ���س��رار  يت�سبب  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  ي��وم��ي��اً، 

حتديداً على قدرتها يف متييز االألوان.
اأج��رت��ه��ا ج��ام��ع��ة روجت�����رز يف نيوجر�سي  درا����س���ة  وت��و���س��ل��ت 
ال  التدخني  على  املدمنني  اأن  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات 

مييزون بني االألوان، مقارنة بغري املدخنني.
ويف جتربة نفذتها اجلامعة، �سملت اأ�سخا�ساً مدخنني واآخرين 
لي�سوا كذلك، اخترب علماء قدرة هوؤالء على متييز م�ستويات 

االألوان اأثناء نظرهم ل�سا�سة.
مثل  الأل���وان  املدخنني  اإدراك  يف  تغيريات  هناك  اأن  ووج���دوا 
نقلت �سحيفة  ما  واالأ�سفر، وفق  واالأزرق  واالأخ�سر  االأحمر 

)�سن( الربيطانية.
وتعد الدرا�سة االأوىل من نوعها التي تربط التدخني ب�سعوبة 

التعر�س  اأن  كثرية  اأب��ح��اث  اعتربت  حني  يف  االأل���وان،  اإب�سار 
للمواد الكيميائية املوجودة يف ال�سجائر مثل كربيتيد الكربون 

وال�ستايرين، ميكن اأن ت�سر الروؤية.
وط��ب��ق��ا ل��ب��ح��ث اجل��ام��ع��ة االأم���ريك���ي���ة، ف����اإن ال��ت��دخ��ني يتلف 
ال��ذي ي�سبب يف عدم روؤية  االأوعية الدموية يف العني، االأم��ر 
االألوان، كما اأنه يت�سبب ب�)ال�سمور البقعي( الذي قد يقود يف 

النهاية لفقدان الب�سر.
ون��ق��ل��ت )���س��ن( ع��ن ال��ط��ب��ي��ب امل�����س��ارك يف ال���درا����س���ة، مدير 
ق�����س��م االأب���ح���اث ال�����س��ح��ي��ة ال�����س��ل��وك��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة، �ستيفن 
طبقات  ثخانة  بتقلي�س  يت�سبب  التدخني  اأن  �سيلفر�ستاين، 
الدماغ واإ�سابته باآفات تطال الف�س اجلبهي الذي يلعب دوراً 
رئي�سياً يف التفكري واحلركة، كما اأنه يوؤثر على املنطقة التي 

تعالج الروؤية.


