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دواء رائج مينع 
النوبات القلبية

ك�شف باحثون بريطانيون اأن اأحد الأدوية التي تعطى ملن يعانون من 
ارتفاع الكول�شرتول يف الدم، ميكن اأن ت�شكل حال �شحريا ملنع العديد 

من النوبات القلبية وال�شكتات الدماغية.
وتو�شلت الدرا�شة، التي اأجراها باحثو من "اإمربيال كوليدج لندن" 
اإىل اأن الآلف من النوبات القلبية والوفيات ميكن منعها عن طريق 
اأعلى  جرعات  اإىل  بالإ�شافة  ال�شتاتني،  اأدوي��ة  بتناول  املر�شى  اإقناع 

كثافة من اأدوية خف�ض الكول�شرتول.
ويقول الباحثون اإن هذه ال�شرتاتيجية املزدوجة ميكن اأن تقلل عدد 
النوبات  ذل��ك  يف  مبا  الدموية،  والأوع��ي��ة  بالقلب  املتعلقة  امل�شكالت 
يف  �شنويا  حالة  األ��ف   12 ح��وايل  اإىل  الدماغية  وال�شكتات  القلبية 

بريطانيا.
ويعد النا�ض الذين لديهم م�شكالت قلبية وعائية، اأكرث عر�شة خلطر 
الإ�شابة باأمرا�ض اأخرى، وعادة ما ُيطلب منهم اأخذ اأدوية ال�شتاتني 
�شحيفة  ذك���رت  م��ا  وف��ق  امل��خ��اط��ر،  لتقليل  للكول�شرتول  اخلاف�شة 

ال�شبت. "تاميز" الربيطانية، 
وفح�ض الباحثون الربيطانيون بيانات 30 األف مري�ض بداأوا حديثا 
يف تناول الأدوية خلف�ض الكول�شرتول، اإما بتناول العقاقري املخف�شة 

له مبفردها، اأو مع اأدوية اأخرى.
اأكرب  اأن  الطبية،  الدوريات  اإح��دى  ن�شرت يف  التي  الدرا�شة،  ووج��دت 
جرعات  يتناولون  الذين  الأ�شخا�ض  بني  ك��ان  املخاطر  يف  انخفا�ض 

اأعلى كثافة، اإىل جانب اأولئك امللتزمني متاما بنظام العالج.
اأدوية خف�ض الكول�شرتول  وباملقارنة مع املر�شى الذين ل يتناولون 
باأحد  الإ���ش��اب��ة  خطر  انخف�ض  ك��ب��رية،  بجرعات  ول  منتظم  ب�شكل 
يتناولون  املائة، لدى من  40 يف  بن�شبة  الوعائية  القلبية  الأمرا�ض 

جرعات اأكرب اأو بانتظام.

حفنة يومية من البندق 
حتميك من األزهامير

ك�شفت درا�شة حديثة اأن اإ�شافة البندق اإىل وجبات طعام كبار ال�شن 
�شي  وفيتامني  املغني�شيوم  م�شتويات  زي��ادة  على  يعمل  قليلة  ل�شهور 

لديهم.
 55 اأعمارهم  متو�شط  �شخ�شا   32 �شملت  التي  للدرا�شة،  ووفقا 
ال��ب��ن��دق يوميا كفيلة مبكافحة  م��ن ح��ب��ات  ت��ن��اول حفنة  ف���اإن  ع��ام��ا، 

مر�ض األزهامير واإبعاده عن الإن�شان.
وم���ن امل���ع���روف اأن ال��ب��ن��دق ي�����ش��اع��د ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة اأم���را����ض القلب 

وال�شكري، بح�شب ما ذكرته �شحيفة "ذي �شن" الربيطانية.
وك�شف حتليل خمربي لعينات دم اأفراد الدرا�شة، بعد تناولهم وقيتان 
يف  املغني�شيوم  تركيز  يف  زي���ادة  اأ�شبوعا،   16 م��دى  على  البندق  م��ن 
انخفا�ض يف م�شتويات  الدم وكذلك فيتامني �شي يف اجل�شم، مقابل 

اجللوكوز وتدين م�شتوى الكولي�شرتول ال�شار يف اجل�شم.
"الأمر  ترابر  ماريت  احلكومية  اأوريغون  جامعة  يف  الأ�شتاذة  وقالت 
النا�ض ل  اأن كثريا من  البندق مفيد لالإن�شان.. ومبا  اأن  باأكمله هو 
فاإن  امل��ت��ع��ددة،  الفيتامينات  مثل  الغذائية  املكمالت  ت��ن��اول  يحبون 

البندق ميثل البديل الأمثل لها، لكنه �شكل غذائي طبيعي".
طعاما  يتناولون  ل  ع��ادة  ال�شن  كبار  اأن  يف  الدرا�شية  اأهمية  وتكمن 
�شحيا مالئما، اأو على الأقل ما يكفي من املكونات الغذائية ال�شحية، 
التي يتم الرتكيز فيها على هذه  امل��رة الأوىل  اأن هذه هي  العلم  مع 

الفئة العمرية.
الدرا�شة  متويل  ومت   ، "التغذية"  دوري��ة  الدرا�شة يف  نتائج  ون�شرت 

جزئيا من قبل هيئة ت�شويق البندق يف اأوريغون.
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واجلزيرة ال�شبح تظهر وتختفى عاما   244
قبل مئات ال�شنني، ر�شدت ال�شفن يف اأعايل البحار واملحيطات جزيرة رملية 
"غام�شة" لكنها مل تعد موجودة الآن، وا�شطرت بع�ض املوؤ�ش�شات والهيئات 

املعنية بو�شع اخلرائط البحرية اإىل اإزالتها من خرائطها.
ويف م��وق��ع غ��وغ��ل م��اب�����ض، تظهر اجل��زي��رة ح��ال��ي��ا وك��اأن��ه��ا م��وج��ودة حتت 
�شطح البحر وب�شكل باهت، بينما �شار اخلرباء �شاروا يطلقون عليها ا�شم 

ال�شبح". "اجلزيرة 
جزر  من  بالقرب   ،1774 عام  مرة  اأول  ظهرت  الرملية  اجلزيرة  وكانت 

"نيو كاليدونيا" يف اجلزء اجلنوبي من املحيط الهادئ.
 ،1774 �شبتمرب  من  ع�شر  اخلام�ض  ال�شبح" يف  "اجلزيرة  ق�شة  وب��داأت 
عندما و�شعها البحار وامل�شتك�شف الإجنليزي ال�شهري الكابنت جيم�ض كوك 
على اخلريطة وحدد ا�شمها على اأنه "�شاندي اآي"، بينما حدد موقعها اإىل 

ال�شرق من بحر الكورال ال�شرقي، �شمال �شرقي ال�شاحل الأ�شرتايل.
اكت�شافات  �شمن  اآي"،  "�شاندي  اجل��زي��رة  ت�شم  التي  اخلريطة  ون�شرت 

جيم�ض كوك يف العام 1776.
ويعتقد اأن طول اجلزيرة يقدر بحوايل 24 كيلومرتا وعر�شها حوايل 5 
كيلومرتات، اأي اأن م�شاحتها تعادل تقريبا 100 كيلومرت مربع، وبالتايل 

لي�ض من ال�شهل اأن يتوه عنها املرء اأو يفقدها.
اأف���ادت �شفينة �شيد   ،1876 العام  100 ع��ام، وحت��دي��دا يف  وبعد ح��وايل 

الرملية. للجزيرة  احليتان تدعى "فيلو�شيتي" بروؤيتها 
ونتيجة لذلك، فقد كانت هذه اجلزيرة موجودة يف اخلرائط الربيطانية 
من  تعدل  البحرية  اخل��رائ��ط  وب���داأت  ع�شر،  التا�شع  ال��ق��رن  يف  والأمل��ان��ي��ة 
"م�شكوكا  باعتبارها  اإليها  ت�شري  كانت  لكنها  اجل��زي��رة،  ب���اإدراج  خرائطها 

بوجودها"، بعد اأن اأخفقت الكثري من ال�شفن يف روؤيتها اأو ر�شدها.

ظهور اأ�شغر عجل 
يف العامل

اأ����ش���ب���وع ع��ل��ى ظ��ه��ور البقرة  ب��ع��د ن��ح��و 
الإعالم،  و�شائل  يف  "نيكرز"  العمالقة 
ال���ع���امل ي�شرق  ال��ع��ج��ل الأ���ش��غ��ر يف  ه���و 

الأ�شواء يف عامل الإنرتنت.
وب��ح�����ش��ب امل�����ش��ادر، ف����اإن ال��ع��ج��ل، الذي 
اأطلق عليه ا�شم "ليل بيل"، يبلغ حجمه 
ح����وايل ع�����ش��ر احل��ج��م ال��ط��ب��ي��ع��ي الذي 
اأن ي��ك��ون ع��ل��ي��ه، وب���ال���ت���ايل من  ي��ن��ب��غ��ي 
املتوقع اأن ي�شبح البقرة الأ�شغر حجما 

يف العامل.
 4.5 ب���ي���ل  ل���ي���ل  ال���ع���ج���ل  وزن  وي���ب���ل���غ 
ا�شطحبه  ولدت�����ه  وب��ع��د  ك��ي��ل��وغ��رام��ا، 
م��ال��ك��ه اإىل ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ال��ب��ي��ط��ري يف 
جامعة م�شي�شيبي ملعاينته، ب�شبب حجمه 
ال�شئيل، ولأنه كان يخ�شى على �شحته.

غ��ري اأن اخل���رباء يف اجل��ام��ع��ة ق��ال��وا اإن 
العجل ب�شحة جيدة كغريه من العجول 
م�شكلة  اأي  من  يعاين  ول  �شنه،  مثل  يف 
اأنه  ك��ون��ه  ي��ع��دو  ل  الأم����ر  واأن  �شحية، 

اأ�شغر بكثري من نظرائه.
وما اأن ن�شر اخلرباء يف اجلامعة �شورته 
مب�شاهدات  حظي  حتى  في�شبوك  على 

عالية وتعليقات مثرية.

اأف�شل 4 ن�شائح غذائية 
ملر�شى املناعة الذاتية �ص 23

الر�شم اأف�شل من 
الكتابة لتقوية الذاكرة

ت�شاعد  ال��ك��ت��اب��ة  اأن  امل��ع��روف   من 
الذاكرة،  يف  املعلومات  تثبيت  على 
التذّكر، لكن  القدرة على  وحت�شن 
وفقاً لدرا�شة حديثة هناك ما هو 
اإن���ه الر�شم.  اأف�����ش��ل م��ن ال��ك��ت��اب��ة، 
ب��اح��ث��ون م���ن جامعة  ف��ق��د وج����د 
الر�شم  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  وات���رل���و 
ل��دى كبار  ال��ذاك��رة خا�شة  ي��ق��ّوي 
تكرار  ت��ف��وق  ف��ائ��دت��ه  واأن  ال�����ش��ن، 
ك��ت��اب��ة امل��ع��ل��وم��ات وال���ع���ب���ارات، اأو 
���ش��ورة بهدف  اإىل  ال��ن��ظ��ر  اإط���ال���ة 
فريق  ويعتقد  التفا�شيل.  ت��ذّك��ر 

البحث اأن الر�شم يوّظف جمموعة 
من الأدوات الذهنية يف عمل واحد، 
الب�شرية،  املعلومات  ي��وّظ��ف  فهو 
والدللية  وال��ل��ف��ظ��ي��ة،  وامل��ك��ان��ي��ة، 
ذلك  وي�شاعد  احل��رك��ة.  وم��ه��ارات 

على تقوية القدرة على التذّكر.
نتائج  م����ن  ال�����ش����ت����ف����ادة  ومي����ك����ن 
اأن�شطة  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ال����درا�����ش����ة 
ال��ر���ش��م ل���دع���م م���ه���ارات ال���ذاك���رة 
الذين يتعر�شون  ال�شن  لدى كبار 
التذّكر  ع��ل��ى  ال���ق���درة  يف  ل��رتاج��ع 

 وا�شتدعاء املعلومات. 

ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد الأم��ريك��ي��ة حوايل   تابع 
تاأثري  األف رجل على مدى عقدين كحالت لدرا�شة   28
العقلية  �شحتهم  على  واخل�شروات  للفواكه  ا�شتهالكهم 
ا�شتبيانات  الدرا�شة الإجابة على  امل�شاركني يف  وطلب من 
ح����ول م���ا ي���اأك���ل���ون ك���ل اأرب�����ع ����ش���ن���وات، ول��ل��ت��ق��ي��ي��م اأج����رى 
التفكري  م��ه��ارات  على  للم�شاركني  اخ��ت��ب��ارات  ال��ب��اح��ث��ون 
والذاكرة، فطلبوا منهم تذكر الأحداث الأخرية، اأو اأ�شياء 

على قوائم الت�شوق.
ووج��دوا اأن الرجال الذين اعتادوا �شرب كوب �شغري من 
املئة  يف   47 بن�شبة  عر�شة  اأق���ل  ك��ان��وا  ال��ربت��ق��ال  ع�شري 
اتباع  اأو  التذكر،  يف  �شعوبة  اأو  ال��ذاك��رة  ت�شوي�ض  ملواجهة 
تكون  ق��د  التي  م��األ��وف��ة  مناطق  يف  والتنقل  التوجيهات، 
اإ�شارات مبكرة على وجود �شعف عقلي الذي يقود بالتايل 
�شن(  )ذا  موقع  ن�شره  ما  بح�شب  باخلرف،  الإ�شابة  اإىل 

الربيطاين.
ووفقاً لالأطباء فاإن املحافظة على نظام غذائي ب�شكل عام 
الدماغ  يحمي  اأن  �شاأنه  من  والفواكه  باخل�شروات  غني 
نظراً ملا حتتويه من فيتامينات م�شادة لالأك�شدة وعنا�شر 
غذائية ذات فوائد جمة، التي قد حتمي الدماغ من تراكم 
الدم  تدفق  على  وحت��اف��ظ  فيها  امل��رغ��وب  غ��ري  اجلزيئات 
ب�شكل �شليم اإىل الدماغ. ونظراً لحتواء ع�شري الربتقال 
على �شعرات حرارية مرتفعة ب�شبب وجود �شكر الربتقال، 
الروتني  اإىل  فقط  �شغري  ع�شري  ك��وب  ب��اإ���ش��اف��ة  ين�شح 

اليومي.
ويقدر عدد الأ�شخا�ض الذين يعانون من اخلرف يف جميع 
يقارب  م��ا  �شخ�ض، منهم  46.8 مليون  ب���  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
املليون �شخ�ض يف اململكة املتحدة، يف حني يوجد حوايل 5 
ماليني حالة يف الوليات املتحدة، بح�شب ما ن�شره موقع 

)ديلي ميل( الربيطاين.
 

اأكرث فائدة من الربتقالة نف�شها
اأيهما اأف�شل ع�شري الربتقال اأم الربتقالة نف�شها؟ باحثون 
اأن من ي�شرب ع�شري الربتقال  اأملانية اكت�شفوا  يف جامعة 
ي�شاهم اأكرث يف احلفاظ على �شحة بدنه مقارنة مع تناول 

الربتقال نف�شه.

اأك����������������������د 
ع������ل������م������اء 

جامعة  م���ن 
ه������وه������ن������ه������امي 

اأن  الأمل�������ان�������ي�������ة 
الإن�شان  ج�����ش��م 
ي���������������ش�������ت�������وع�������ب 
امل������������ك������������ون������������ات 
ال������غ������ذائ������ي������ة يف 

الربتقال  ع�شري 
ب�شفة م�شاعفة مقارنة 

اأك��د اخل��رباء �شحة هذه  مع تناول الربتقال نف�شه. وقد 
املخت�شة  املجلة  يف  ن�شرها  مت  درا���ش��ة  خ��الل  م��ن  النتائج 
يردده  ما  ونفوا  الأطعمة"،  وبحوث  اجلزئية  "التغذية 
الربتقال  ع�شري  اأن  اع��ت��ربوا  ال��ذي��ن  ال��ن��ق��اد  م��ن  الكثري 
اهتمام  املو�شوع  و�شغل هذا  الكوكاكول.  غري �شحي مثل 
اخل����رباء امل��ع��ن��ي��ني م��ن��ذ م���دة، وك�����ش��ف��وا ال��ن��ق��اب ع��ن هذه 
احلقيقة يف جتارب خمتربية، اإل اأنهم الآن اأخ�شعوا تلك 

التجارب جل�شم الإن�شان مبا�شرة، وجاءت النتائج مبهرة.
 

الربتقال قنبلة حقيقية من املكونات الغذائية
فايل  الغذائية،  للمكونات  حقيقيا  خزانا  الربتقالة  تعد 
جانب كمية كبرية من فيتامني )�شي( حتتوي الربتقالة 
ع��ل��ى ك��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن م����ادة ���ش��ب��ه ال���ك���اروت���ني وم����ادة 
ف��الف��ون��وي��د احل��ي��وي ال��ت��ي ه��ي ق����ادرة ع��ل��ى التقليل من 
واأمرا�ض  ال�شرطان  من  حم��ددة  باأنواع  الإ�شابة  خماطر 
للتاأك�شد حتمي  امل�����ش��ادة  امل���واد  ف��ه��ذه  ال��دم��وي��ة.  ال����دورة 
خاليا اجل�شم من موؤثرات املحيط البيئي ال�شارة، ل�شيما 
باحتوائها  حموريا  دورا  تلعب  الكاروتني  �شبه  م��ادة  واأن 
اأ يف تغذية الإن�شان اليومية، وهي لي�شت  على فيتامينات 
التكوين  تخدم  لكنها  عنها،  ال�شتغناء  ميكن  ل  �شرورية 

ال�شحي لالإن�شان.
الكثري من النا�ض يجهلون حقيقة ع�شري الربتقال، ل�شيما 
الت�شاوؤلت حول احتوائه على ال�شكريات الطبيعية. وعلى 
والربوفي�شور  اأ�شوف  جوليان  الباحث  اأراد  الأ�شا�ض  ه��ذا 

راي������ن������ه������ول������د 
ك��ارل��ه م��ن ق�شم 
وحتليل  التكنولوجيا 
النباتية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 
ب�����ج�����ام�����ع�����ة ه����وه����ن����ه����امي 
مفعول  من  بدقة  التحقق 
ع�شري الربتقال، اإذ اأ�شدرا 
 2015 م���������ار����������ض/اآذار  يف 
درا�شة تك�شف اأن ع�شري الربتقال 
اأف�شل ملادة �شبه الكاروتني مقارنة  ميثل منبعا 

مع الربتقالة نف�شها.
 

الطماطم  ت���ن���اول  ع���ن  ت��خ��ل��وا  الخ���ت���ب���ار  امل�������ش���ارك���ون يف 
وال�شبانخ

ملدة  ت��خ��ل��وا  ل��ل��ت��ج��ارب  اخف�شاهم  ال��ذي��ن مت  الأ���ش��خ��ا���ض 
حتتوي  التي  واخل�����ش��روات  الفواكه  تناول  عن  اأ�شبوعني 
على �شبه الكاروتني. وخالل ما ي�شمى "بعملية الغ�شيل" 
واحل��م��راء مثل  الغذائية اخل�شراء  امل��واد  الغاء جميع  مت 
الكاروتني  �شبه  اآث���ار  ملحو  �شبانخ  اأو  واجل���زر  الطماطم 
املوجودة يف اجل�شم. وقدمت لالأ�شخا�ض على مدى تلك 
الأيام وجبة فطور فيها برتقال وع�شري الربتقال. وبعد 
تناول الفطور اأخذ الأطباء يف فرتات زمنية حمددة عينات 
من دم امل�شاركني يف التجارب لتحديد ن�شب �شبه الكاروتني. 
فيلت"  "دي  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  اأ�شوف  جوليان  ويقول 
اأن مادة �شبه الكاروتني يتم  "البحوث اأكدت لنا  الأملانية: 
مقارنة  الربتقال  ع�شري  من  م�شاعفة  ب�شفة  ا�شتيعابها 

مع تناول برتقالة عادية".
اأن عملية ع�شر  كارله اىل  راينهولد  الربوفي�شور  وي�شري 
وال�شيلولوز،  البكتني  ب��ني  الف�شل  اإىل  ت���وؤدي  ال��ربت��ق��ال 
وه����ذه امل�����واد ت��ع��ط��ل ام��ت�����ش��ا���ض ���ش��ب��ه ال���ك���اروت���ني خالل 
اله�شم. اأما الربتقالة فهي حتتوي على مواد خ�شنة اأكرث 
مما هي موجدة يف الع�شري، وبالتايل فان امت�شا�ض �شبه 

الكاروتني من فاكهة الربتقال يتعذر بقوة.

درا�شة: ع�شري الربتقال 
وقاية من اخلرف املبكر

كثرية  ف��وائ��د  الربتقال  لع�صري  املنع�ش،  م��ذاق��ه  اإىل  اإ�صافة 
وخمتلفة. اإذ اأظهرت نتائج درا�صة اأمريكية حديثة اأهمية �صرب 

كوب �صغري فقط من الربتقال يوميًا لل�صحة العقلية وخ�صو�صًا 
على املدى البعيد. فما هي هذه الفوائد للم�صروب الذهبي؟
يعرف ع�صري الربتقال بقيمته الغذائية الكبرية واحتوائه 

على ن�صبة كبرية من فيتامني )�صي( الذي يحارب نزالت 
الربد ويقي منها، باالإ�صافة اإىل ما اأظهرته العديد من 
اأمرا�ش  بع�ش  من  الوقاية  يف  فائدته  حول  الدرا�صات 
تناول  اأن  اإىل  موؤخرًا  درا�صة  تو�صلت  وقد  ال�صرطان. 
يقلل  اأن  �صاأنه  من  يوميًا  الربتقال  ع�صري  من  ك��وب 

خماطر االإ�صابة باخلرف اإىل حد كبري.

متحف ي�شم اأكرب 
جمموعة اأعمال 

فنية اأفريقية
افتتحت ال�شنغال متحفا ي�شم اأكرب 
اأفريقية يف  فنية  اأعمال  جمموعة 
اإطار �شل�شلة من املتاحف اجلديدة 
يف القارة ال�شمراء، ميكن اأن تكون 
لآلف  م��ك��ان��ا  امل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  يف 
القطع الأثرية التي قد ت�شرتدها 
م��ن م��ت��اح��ف اأوروب���ي���ة ب��ع��د نهبها 

خالل العهد ال�شتعماري.
واف��ت��ت��ح رئ��ي�����ض ال�����ش��ن��غ��ال، ماكي 
ال�شود يف  ح�����ش��ارات  ���ش��ال، متحف 
م�شاحة  على  املقام  دك��ار  العا�شمة 
األف قدم مربعة اخلمي�ض.   148

اأربعة  م��ن  امل��وؤل��ف  ال��ب��ن��اء  ويجمع 
ط����واب����ق ب����ني ال�������ش���ك���ل ال����دائ����ري 
التقليدي لأكواخ القرية الأفريقية 
الطابع  ذات  ال��زج��اج  األ����واح  وب���ني 
على  اخل�شبية  والأل���واح  الع�شري 

واجهة املبنى.
اجلماجم  ت����ذك����ر  ال�����داخ�����ل  ويف 
بدقة  املنحوتة  والأق��ن��ع��ة  العتيقة 
بو�شع القارة الأفريقية باعتبارها 
تروي  ح��ني  يف  الإن�شانية"  "مهد 
الفنية  ال���ل���وح���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
فيليب  للر�شام  والأ�شود  بالأبي�ض 
العبودية  رحلة  هايتي  من  دودارد 

لالأمريكتني قبل قرون.
"احلفاظ  خ��ط��اب  يف  ���ش��ال  وق����ال 
على ثقافاتنا هو ما اأنقذ ال�شعوب 
الأفريقية من حماولت حتويلهم 
اإىل �شعوب بال روح ول تاريخ... اإذا 
ال�شعوب  بني  تربط  الثقافة  كانت 

فاإنها اأي�شا حتفز التقدم".
وت�����ش��ع��د ح��ك��وم��ات اأف��ري��ق��ي��ة من 
الغرب  يف  امل��ت��اح��ف  ع��ل��ى  ال�شغط 
والأثرية  الفنية  الأع��م��ال  لإع���ادة 
من  تقرير  ���ش��دور  بعد  امل�شروقة 
احل��ك��وم��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ي��ح��ث على 
اإع��ادة القطع امل��وج��ودة يف متاحف 
عليها  ال�شتيالء  مت  ال��ت��ي  ال��ب��الد 

خالل العهد ال�شتعماري.
من  ب��امل��ئ��ة   90 ن��ح��و  اأن  وي��ع��ت��ق��د 
موجود  الأفريقي  الثقايف  ال��رتاث 
اأوروب�������ا وه����و م���ا يعني  ح��ال��ي��ا يف 
الأثرية  القطع  من  الآلف  مئات 

يف متاحف وجمموعات خا�شة.
الغربية  املتاحف  ت��ق��اوم  م��ا  وع���ادة 
اإىل  ال���ق���ط���ع  اإع���������ادة  م���ن���ا����ش���دات 
تلك  اإن  وت��ق��ول  الأ�شلية،  ب��الده��ا 
الدول تفتقر اإىل املوارد والأماكن 
الالزمة للعناية بها. ولذلك تفتح 
ال�شنغال  مثل  اأفريقية  دول  ع��دة 
جديدة  متاحف  وبنني  ونيجرييا 

لدح�ض تلك احلجة.



االثنني  10   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12499  
Monday  10   December   2018  -  Issue No   12499

22

�ش�ؤون حملية

�شعيد بن طحنون يفتتح اأحدث املراكز الطبية مبدينة العني

طالب الهند�شة املعمارية يف جامعة اأبوظبي يح�شدون عددًا من اجلوائز خالل عام 2018

وفد الدبلوما�شية الثقافية بدبي 
يختتم م�شاركته مبنتدى اآملاتي الدويل 

•• العني-الفجر:

اآل ن��ه��ي��ان ،  ���ش��ه��د م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ �شعيد ب��ن ط��ح��ن��ون 
افتتاح مراكز "نوفومد" الطبية لتكون اأحدث املراكز 
الطبية املتخ�ش�شة مبدينة العني متخذة من منطقة 
الطوية مقرا لها حيث اأكد معاليه عقب الفتتاح: على 
مبدينة  املتخ�ش�شة  الطبية  امل��راك��ز  ه��ذه  مثل  اأهمية 
العني لالإ�شهام يف تقدمي الرعاية الطبية للمواطنني 
واملقيمني وقال: اإن مدينة العني التي تعد واحدة من 
املدن ال�شياحية التي اأخذت مكانتها يف حاجة اإىل مثل 

هذه الإ�شافات الطبية يف جمالت عدة.
يف  واملتخ�ش�شني  الأط��ب��اء  م��ن  جمع  الف��ت��ت��اح  ح�شر 

الأعمال  رج���ال  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الطبية  ال��رع��اي��ة  جم���ال 
الإم��ارات ومعلمي  والعاملني باجلامعات منها جامعة 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  امل��دار���ض  من  الكثري  ومعلمات 

املختلفة.
الأق�شام  �شملت  ج��ول��ة  وع��ق��ب  الحتفالية  ب��داي��ة  ويف 
املختلفة حتدث الدكتور مازن �شواف واملعروف با�شم 
الدكتور" ماك�ض" موؤ�ش�ض جمموعة مراكز" نوفومد" 
واأبوظبي  دب��ي  يف  نوفومد"  مراكز"  اأن  على  م��وؤك��دا 
ول��و���ض اأجن��ل��و���ض ليكون اأح��دث��ه��ا  ه��و: م��رك��ز مدينة 
احل�شا�شية  لعالج  متخ�ش�شة  اأق�شاماً  وي�شم  العني  
وال����رب����و ، ي���ق���وم ع��ل��ى ع��الج��ه��ا ���ش��ب��ع��ة م���ن الأط���ب���اء 
من  النف�شية  ال�شحة  فريق  اإىل  اإ�شافة  املتخ�ش�شني 

اإىل جانب   ، اأم��ري��ك��ا  يف  املتخ�ش�شني  ال��ع��رب  الأط��ب��اء 
فريق الطب ال�شمويل الذي ي�شهم يف عالج العديد من 
الأمرا�ض بطرق غري تقليدية ،وفريق التجميل الذي 
ي�شم نخبة من الطبيبات الرائدات يف جمال جراحة 
التجميل خا�شة جراحة �شد اجل�شم بعد فقدان الوزن 

ال�شديد وفريق عالج البدانة.
ت���وف���ري فحو�شات  ال���دك���ت���ور م�����ازن :ع���ل���ى  اأك�����د  ك��م��ا 
ال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع��ن الأم���را����ض م��ن خ���الل فحو�شات 
اأول غرفة  املورثات اجلينية حيث يحتوي الق�شم على 
الأو�شط،  ال�شرق  امل�شغوط على م�شتوى  لالأوك�شجني 
توفر  كما  الأم���را����ض،  م��ن  ال��ع��دي��د  معاجلة  يف  ت�شهم 
مراكز" نوفومد" العالج باخلاليا اجلذعية والبالزما 

الغنية بال�شفائح الدموية .
قد  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  وك��ان 
قام بجولة يف اأحدث مراكز" نوفومد " مبدينة العني 
حيث ا�شتمع اإىل �شرح من الدكتور مازن �شواف :حول 
جلميع  املقدمة  واخل��دم��ات  الطبية  الأق�����ش��ام  طبيعة 

اأبناء مدينة العني من املواطنني واملقيمني.
ه���ذا وق���د ت��خ��ل��ل ح��ف��ل الف��ت��ت��اح :ع����دد م��ن الفقرات 
الفنية ورق�شات العيالة اإ�شافة اإىل فرقة املولوي، كما 
�شارك يف حفل الفتتاح الفنان: فايز ال�شعيد ،وفي�شل 
عازفات  قدمتها  مو�شيقية  فقرة  جانب  اإىل  اجلا�شم 
الكمان مب�شاركة رق�شات اليولة، والتي لقيت جميعها 

ا�شتح�شانا وت�شجيعا من احل�شور.

••اأبوظبي - الفجر

املعمارية  ال��ه��ن��د���ش��ة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  ط���الب  ح�شد 
املحلية  اأب���رز اجل��وائ��ز  م��ن  ع���دداً  اأبوظبي  م��ن جامعة 
والدولية خالل عام 2018؛ حيث ح�شلت الطالبتان 
مرام ك�شاب ومرمي اأيوب موؤخراً على جائزة "كري�شتو 
وجان-كلود" 2018، تقديراً لهما على م�شروع اجلناح 

التفاعلي "ق�شائد" امل�شتوحى من ال�شعر الإماراتي. 
�شم�شة  ال�شيخة  �شمو  رعاية  حتت  اجلائزة  تقدمي  مت 
ال�شيخ  �شمو  ح��رم  نهيان،  اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان  بنت 
ح��م��دان ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ممثل ح��اك��م اأب��وظ��ب��ي يف 
منطقة الظفرة رئي�ض هيئة الهالل الأحمر الإماراتية، 
اأب��وظ��ب��ي وجمموعة  ن��ي��وي��ورك  م��ع جامعة  ب��ال��ت��ع��اون 
اأب��وظ��ب��ي للثقافة وال��ف��ن��ون. وت��ع��د ه��ذه اجل��ائ��زة من 
التي  الإقليمي  امل�شتوى  على  امل��رم��وق��ة  اجل��وائ��ز  ب��ني 
اإىل رعاية املواهب  ت�شتهدف املجال الإبداعي، وت�شعى 

الفنية يف دولة الإمارات.
"مل  وتعليقاً على فوزها باجلائزة، قالت مرام ك�شاب: 
م�شريتنا  يف  نتميز  ك��ي��ف  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  يف  نتعلم 

املهنية فح�شب، بل اأن نحب ما نعمل ونكت�شف اأنف�شنا 
من خالل ما نقوم به. لقد تلقينا دعماً كبرياً من قبل 
رفدنا  يف  يتفانون  ال��ذي��ن  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء 
باأ�ش�ض الت�شميم الرا�شخة التي جعلتنا موؤهلني للفوز 
بجائزة ’كري�شتو وجان-كلود‘ 2018. ن�شعر بالفخر 
ودولياً،  حم��ل��ي��اً  ب��ه��ا  م��ع��رتف  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  حل�شولنا 
واللتقاء �شخ�شياً بكري�شتو كلود، والتعرف على اأحدث 
اأعماله الفنية التي حتمل ا�شم ’امل�شطبة‘، اإىل جانب 
اأول جناح لنا من خالل  ح�شولنا على فر�شة حتقيق 

م�شروع ’ق�شائد‘".
خ�شبي  جناح  �شكل  "ق�شائد"  م�شروع  ت�شميم  يتخذ 
ال�شحراء يف حياة  رملية ليعك�ض مكانة  يج�شد كثباناً 
ثناياه  ب��ني  ي�شم  م��ك��ان  وك��اأن��ه  ت�شميمه  ومت  ال��ب��دو، 
احل��ي��اة وال��رتف��ي��ه. و���ش��ي��ت��م ع��ر���ض امل�����ش��روع يف حرم 
11 دي�����ش��م��رب- كانون  اأب��وظ��ب��ي يف  ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك 
اأم الإم��ارات يف الفرتة  الأول، كما �شيعر�ض يف حديقة 
اإىل  ذلك  بعد  نقله  ليتم  دي�شمرب،   21-12 بني  ما 

احلرم الرئي�ض جلامعة اأبوظبي.
ت��ك��رمي طالب  امل��ا���ش��ي، مت  ال��درا���ش��ي  وخ���الل الف�شل 

اآخرين من املنت�شبني اإىل برنامج الهند�شة املعمارية يف 
اأفكارهم  اأبوظبي تقديراً جلهودهم يف حتويل  جامعة 
اأكتوبر  ففي  عاملية؛  ج��وائ��ز  على  ح��ائ��زة  م�شاريع  اإىل 
الذي  في�شل  م��رمي  الطالبة  م�شروع  ح�شل  املا�شي، 
يحمل ا�شم "دار الأوبرا والثقافة يف اأبوظبي" على جائزة 
الدويل  �شكيب  �شيتي  معر�ض  يف  اجلمهور"  "اختيار 
الطالبة مرينا خالد علي من بني  كانت  كما   ،2018
 5+X+10 كافة اأنحاء العامل بجائزة من  فائزاً   40
 World Architecture Community
"بالزا  م�شروع  عن   ،Awards‘ 29th Cycle
اجلائزة  ه��ذه  وت�شلط  الجتماعي".  اأبوظبي  ومركز 
ال�����ش��وء ع��ل��ى امل�����ش��اري��ع املعمارية  امل��ع��رتف ب��ه��ا دول��ي��اً 
من  الكثريين.  اإعجاب  نالت  والتي  امللهمة،  املعا�شرة 
24 من طلبة الهند�شة املعمارية  جهة اأخرى، اجتمع 
لتنظيم فعالية تفاعلية خا�شة لالأطفال بالتعاون مع 
معمارية".  "جم�شمات  عنوان  حتمل  اأبوظبي،  اللوفر 
فئة  م��ن  للم�شاركني  الفر�شة  الفعالية  ه��ذه  وتتيح 
واملواد،  الأ�شكال  خمتلف  مع  التفاعل  جتربة  ال�شباب 
اأبوظبي  اللوفر  تبنى  بذلك.  خا�شة  م�شاحة  واإي��ج��اد 

الفكرة احتفاًل بالعام الأول على افتتاحه، ومت عر�ض 
املج�شمات يف مقره الكائن يف جزيرة ال�شعديات. وعمل 
حممد،  عبداملنعم  الطلبة:  امل�شروع  ه��ذا  حتقيق  على 
عبدالرحمن التكريتي، عائ�شة زاهد، ديانا عنب، اإ�شراء 
اأب��و ال��رب، ف��رزات م��ريزا، هبة ف��روات��ي، لني ع�شامي، 
�شهيل، فار�ض  ���ش��ه��رية  ت��رك��م��اين،  ن���وف  م��اج��د،  جن���اة 
�شفق  غنام،  �شارة  خالد،  مرينا  �شاكر،  م��رمي  خ�شور، 
قمر، �شانقيدا ن�شرين، وائل مروي، اآية دروي�ض، ديال 
برميل،  نهيل  ديباجة،  حممد  العمري،  جمد  يا�شني، 

عمري جافيد، ووليد غاوي�ض. 
كما ح�شلت الطالبات اإ�شراء اأبو الرب، لني الع�شامي، 
ن��وف ت��رك��م��اين، وم���رمي �شاكر على امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
التي  ال�شباغيتي  اأع��واد  با�شتخدام  ج�شر  بناء  م�شابقة 
ال�����ش��ارق��ة.  اجلدير  الأم��ري��ك��ي��ة يف  اجل��ام��ع��ة  تنظمها 
الربنامج  ه��و  املعمارية  الهند�شة  برنامج  اأن  بالذكر 
الأول والوحيد يف دولة الإمارات املعتمد من قبل املعهد 
اجلامعة  وت��وف��ر  ال��ربي��ط��ان��ي��ني.  للمعماريني  امل��ل��ك��ي 
وكذلك  والعني  اأبوظبي  حرمي  خ��الل  من  الربنامج 

للطالب امل�شتقبلني يف احلرم اجلامعي يف دبي.

الثقافية  للدبلوما�شية  ال���دويل  املعهد  وف��د  اختتم 
بالدولة م�شاركته يف منتدى اآملاتي الدويل لال�شتثمار 
برئا�شة  باورجان  اآملاتي معايل  بيبك  بح�شور عمدة 

الدكتور حممد كامل املعيني مدير عام املعهد.
واأكد رئي�ض الوفد الدكتور حممد كامل املعيني رئي�ض 
الثقافية  للدبلوما�شية  ال��دويل  املعهد  اإدارة  جمل�ض 
و"املاتي  الإم����ارات  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  باأهمية 
مبثل  وامل�شاركة  الثقافية  الدبلوما�شية  "وتعزيز 
هذه املنتديات الدولية التي لها عميق الأثر والدور 
الفاعل يف فتح اآفاق التعاون والعالقات ال�شتثمارية 

وجذب م�شتثمرين وحتريك عجلة القت�شاد، ون�شر 
الدكتور  م��ن  ك��ل  امل��ن��ت��دى  وال�����ش��الم. ح�شر  امل��ح��ب��ة 
والأديب  الكاتب   ، املعهد  رئي�ض  املعيني  كامل  حممد 
العو�شي،  امل��ه��ن��د���ض ع��ب��داخل��ال��ق  ال��ظ��اه��ري،  ن��ا���ش��ر 

،وليد العابد، مزاحم اآل علي. 
وق���ال���ت م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب��امل��ع��ه��د حمبوبة 
40 متحدثاً  اأك��رث م��ن  ���ش��ارك باملنتدى   : ك��وخ��ردي 
من 38 دولة خمتلفة ومب�شاركة بارزة لقادة الأعمال 
العامليني وروؤ�شاء �شركات ال�شتثمار واملوؤ�ش�شات املالية 

واملنظمات الدولية واملبتكرين.

بلدية مدينة العني ت�شدر 29 ت�شريحُا لالأن�شطة 
التجارية يف االأرا�شي ال�شكنية واال�شتثمارية

•• العني - الفجر

وذلك   ، التجارية  لالأن�شطة  ت�شريحاً   29 العني  مدينة  بلدية  اأ���ش��درت 
وف��ق��اً ل��ل��ق��رار ال�����ش��ادر م��ن  دائ���رة التخطيط ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات حول 
يف  التجارية  الأن�شطة  مزاولة  بت�شاريح  اخلا�شة  واملعايري  ال�شرتاطات 
عليها  تنطبق  جتاريا  ن�شاطا   70 نحو  القرار  وي�شمل  ال�شكنية،  الأرا�شي 
ب��ن��وده م��ن امل��ع��اي��ري وال����ش���رتاط���ات وم��ن��ه��ا: حم���ال الأق��م�����ش��ة والتطريز 
واخلياطة وال�شيدليات وبيع العود والبخور وبيع الزهور والتحف الفنية 
واملطاعم والكافترييات ومطاعم الوجبات ال�شريعة ومطابخ اإعداد الولئم 
للحفالت والفطائر واملعجنات ، وحمال �شواء الأ�شماك وال�شوي على الفحم 
ومراكز  الطبية  واملجمعات  وال��ع��ي��ادات  وال�شكولتة  احللويات  وحت�شري 
الجتماعية  وال�شت�شارات  واحل�شانات  الهمم  ذوي  ودور  الطبيعي  العالج 
حالقة  و�شالونات  ال�شعر  وت�شفيف  احلالقة  و�شالونات  ال�شعر  ومراكز 
ومراكز  وال��رج��ال  للن�شاء  والعناية  التجميل  ومراكز  الأليفة  احليوانات 

التدريب ومعاهد تعليم اللغات .
وت�شمل  مواد القرار تطبيق ال�شرتاطات واملعايري اخلا�شة مبنح ت�شاريح 
والواقعة  وال�شتثمارية  ال�شكنية  الأرا�شي  يف  التجارية  الأن�شطة  مزاولة 
زايد  بن  �شارع خليفة  الأول،  زايد  �شارع  التالية:  ال�شوارع  اأج��زاء من  على 
الأول، �شارع خليفة بن زايد، �شارع حمدان بن زايد الأول، �شارع �شلطان بن 
زايد الأول، �شارع هزاع بن �شلطان، �شارع خالد بن �شلطان، �شارع �شخبوط 
بن �شلطان، �شارع حمدان بن حممد، �شارع حممد بن خليفة، �شارع �شعيد 
بن طحنون الأول، �شارع خالد بن الوليد، �شارع بني يا�ض، �شارع توام، �شارع 
البلدية، والتي اعتمدتها الدائرة وفق القرارات الإدارية باخل�شو�ض ل�شنة 

.  2018
وحدد القرار اأحكاما عامة لال�شرتاطات وت�شمل ال�شماح مبزاولة الن�شاط 
املوافقات  ال�شكنية وال�شتثمارية بعد احل�شول على  الأرا�شي  التجاري يف 
قابلة  �شنوات  ملدة ثالث  التجاري  الن�شاط  مزاولة  تكون  اأن  على  الالزمة 
اإ�شافة  يجوز  ول  التجارية،  الرخ�شة  اإ�شدار  تاريخ  من  اعتبارا  للتجديد 
ن�شاط جتاري جديد اإىل الن�شاط املرخ�ض به دون احل�شول على موافقة 
اأ�شهر  �شتة  ملدة  املبدئية  التخطيطية  املوافقة  ومتنح  جديدة،  تخطيطية 
يوما   30 خ��الل  جتديدها  ويجوز  الن�شاط  مزاولة  متطلبات  ل�شتكمال 
من تاريخ النتهاء واإل تعدُّ لغية، ول يتم ترخي�ض الأن�شطة التجارية يف 
الأرا�شي ال�شكنية وال�شتثمارية املخالفة، كما يجب احل�شول على موافقة 
املالك القاطنني يف الق�شائم ال�شكنية املال�شقة للق�شيمة املراد ترخي�شها 
للن�شاط التجاري، وي�شمح با�شتكمال اإجراءات الرتخي�ض للحا�شلني على 
موافقات �شابقة على هذا القرار خارج املحاور التجارية وملدة �شت �شنوات 

فقط غري قابلة للتجديد.
الق�شيمة  تقع  ب��اأن  العام  للموقع  التخطيطية  ال�شرتاطات  القرار  وبني   
الواجهة  ت��ك��ون  واأن  ال��دائ��رة  قبل  م��ن  املعتمدة  التجارية  امل��ح��اور  �شمن 
عليه  تطل  ال��ذي  الرئي�شي  لل�شارع  مواجهني  للق�شيمة  الرئي�ض  واملدخل 
التي حتتوي على  اأي�شا يف حالة املجمعات  ال�شرط  الق�شيمة، ويطبق هذا 
التخطيطية  ال���ش��رتاط��ات  م��ن  وي�شتثنى  واح���دة،  �شكنية  فيال  م��ن  اأك��رث 
ح�شانات الأطفال ومراكز التاأهيل لذوي الهمم ودار رعاية امل�شنني ودور 

الأيتام ومراكز التوحد.

مدر�شة امل�شتقبل ت�شارك يف م�شابقة فري�شت 
ليجو ليج التي تنظمها وزارة الرتبية

•• العني – الفجر 

 �شاركت مدر�شة اأكادميية امل�شتقبل الدولية يف م�شابقة "فري�شت ليجو ليج"
ونال  الدولة،  م�شتوى  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظمها  التي  الدولية 

طالب املدر�شة جائزة اأف�شل بحث واكت�شاف، وجائزة جنوم حكام امل�شابقة. 
وقد جاء  هذا التميز نتيجة  مبادرة اإدارة  املدر�شة  لتاأ�شي�ض �شفوف " م�شاحة 
املبتكر" التي تهدف اإىل م�شاريع البتكار والتفكري  لدى الطلبة والطالبات 
وجتهيزها باأحدث و�شائل التكنولوجيا  وذلك باإ�شراف مديرة املدر�شة �شذى 

الغزايل وتوجيهات رئي�ض جمل�ض الإدارة �شعادة �شغري الظاهري.
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اإذا كان لديك اأحد اأمرا�ش املناعة الذاتية )اال�صطرابات اله�صمية، اأو التهاب املفا�صل الروماتويدي( فاإنك 
بحاجة اإىل نظام غذائي ذاتي املناعة؛ فهناك اأبحاث ت�صري اإىل اأن بع�ش االأطعمة قد تفيد الذين يعانون من 

هذا النوع من االأمرا�ش، الذي يحدث عندما يهاجم جهاز املناعة اخلا�ش بك -عن طريق اخلطاأ- ج�صمك.
املناعة -ومعظمها يحتوي االأطعمة  الذاتية  ملا ت�صمى احلمية  الرغم من وجود خيوط م�صرتكة  اأنه على  اإال 
امل�صادة لاللتهابات- يجب اأن تكون احلميات الغذائية م�صممة ل�صخ�ش بعينه، ح�صبما توؤكد د. األي�صيا رومانو 

اخت�صا�صية التغذية ال�صريرية يف مركز التغذية يف فران�صي�ش �صترين مبركز تافت�ش الطبي يف بو�صطن.
وهناك اأكرث من نظام ح�صب الربوتوكوالت الغذائية التي و�صعها اخلرباء، نتناول بع�صها يف �صورة ن�صائح بعيدة 

عن امل�صطلحات الطبية:

العودة اإىل اأطعمة اأ�صالفنا
الأطعمة التي ميكن جتنبها هنا ت�شمل احلبوب والألبان 
البذور  وزي��وت  املكررة  وال�شكريات  امل�شنعة  والأغ��ذي��ة 
وخ�شراوات  وال��ب��ذور  واملك�شرات  والبي�ض  ال�شناعية 
اللثة وال�شمغ واملحليات البديلة وامل�شتحلبات ومكثفات 

الطعام.
الطعام  درا���ش��ة عينات من  ال��ربوت��وك��ول، يتم  ويف ه��ذا 
ال��ت��ي ل ت�شبب  اإىل الأط��ع��م��ة  ل��ل��و���ش��ول  امل��ري�����ض  م��ع 
اأو تفاقم الأع���را����ض. ول��ك��ل ح��ال��ة و�شع  ل��ه الل��ت��ه��اب 

التقييدي  النهج  وظ��روف خا�شة، لكن مثل هذا 
قد ل يكون مفيًدا جلميع الذين يعانون من 

اأم��را���ض امل��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة، وال��ذي��ن مييلون 
و�شوء  نق�ض  خلطر  عر�شة  يكونوا  اأن  اإىل 
امل�شاب  اأن  درا�شة  اأظهرت  ولكن  التغذية. 

يعتقد  ال��ذي  اللتهابي  الأم��ع��اء  مبر�ض 
اأو على الأق��ل له �شلة  املناعة  اأن��ه ذات��ي 
ب��امل��ن��اع��ة، ف����اإن ه���ذا ال���ن���وع م���ن النظام 

يف  اللتهاب  عالمات  من  خا�ض  ب�شكل  يحد  الغذائي 
القناة اله�شمية لديه.

النظام الغذائي املتو�صطي
ثبت اأنه يقلل خطر الإ�شابة بالأمرا�ض املزمنة، ويقلل 
التهاب  مثل  ال��ذات��ي��ة،  املناعة  اأم��را���ض  بع�ض  اأع��را���ض 
املفا�شل الروماتويدي. وين�شب الرتكيز يف هذا النظام 
على الأطعمة امل�شادة لاللتهابات، مثل الأ�شماك وزيت 
واملك�شرات  والبقول  واخل�����ش��راوات  والفواكه  الزيتون 
ب�������اأن تكون  ����ى  ُي����و�����شَ ك���م���ا  وال������ب������ذور، 
الإمكان،  بقدر  طبيعية  الأطعمة 
ا�شطياده،  عقب  ال�شمك  مثل 

والوجبات املحلية ال�شنع.
الذين  ب��ع�����ض  ولأن 
ي�������ع�������ان�������ون م���ن 
اأم��������را���������ض 
عة  ملنا ا

ال���ذات���ي���ة، ق���د ي��ت��ف��اع��ل��ون م���ع ال��الك��ت��وز اأو ال�����ش��ك��ر اأو 
الربوتينات يف منتجات الألبان، فيمكن اأن ت�شاف هذه 
املنتجات يف وقت لحق بعد التاأكد من اأن ا�شتخدامها 

لن ي�شبب للمري�ض اأي م�شكلة.

النظام الغذائي النباتي
اأن  النباتية ميكن  الغذائية  النظم  اأن  اأدل��ة على  هناك 
تفيد الذين يعانون من اأمرا�ض املناعة الذاتية، وب�شكل 
خ��ا���ض ت��رك��ز ه���ذه احل��م��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ادات اللتهاب 
من  تعاين  كنت  واإذا  واخل�شراوات،  كالفواكه  القوية، 
اخل�شار  تتحمل  اأن��ك  جت��د  فقد  ذات���ي،  مناعي  مر�ض 
اأن تثري  اأف�شل عند طهيه؛ فاجلزيئات الكبرية ميكن 
تك�شر  فاأنت  بالطهي  تقوم  عندما  لكن  املناعة،  جهاز 

اجلزيئات.

نظام غذائي خاٍل من اجللوتني
اجل�����ل�����وت�����ني ه������و ا����ش���م 

املوجود  الربوتينات 
ب�������ع���������������ض  يف 

الأط�������ع�������م�������ة، 
ك�������ال�������ق�������م�������ح 
وال���������ش����ع����ري، 
يدمر  وه����و 
الأم���������ع���������اء 

ال�����دق�����ي�����ق�����ة 
للذين يعانون 

م���������ن م�����ر������ض 
ال�شطرابات 

اله�شمية، وهو حالة الإ�شابة باأمرا�ض املناعة الذاتية؛ 
فاإنه ي�شبب اإثارة ا�شتجابة مناعية. والطريقة الوحيدة 
هي  اله�شمية  ال���ش��ط��راب��ات  م��ر���ض  ع��ل��ى  لل�شيطرة 
واملكرونة واحل�شاء  املوجود يف اخلبز  جتنب اجللوتني 
املنتجات  من  وجمموعة  ال�شلطة  وتوابل  وال�شل�شات 

الأخرى.
ونظًرا اإىل اأن العديد من امل�شابني مبر�ض ال�شطرابات 
الذاتية  املناعة  اأم��را���ض  م��ن  ا  اأي�شً يعانون  اله�شمية 
ا�شتخدام مادة خالية من اجللوتني قد  فاإن  الأخ��رى، 
يفيد اجلميع. وقد وجدت درا�شة حديثة فوائد لنظام 
غذائي خال من اجللوتني لدى الن�شاء الالتي يعانني 

من م�شكالت يف الغدة الدرقية على �شبيل املثال.
ويف ب��ع�����ض احل�����الت، ق��د ي�����ش��اع��د يف حت�����ش��ني اجل���ودة 
نظام  اأن  حني  يف  م��ا،  ل�شخ�ض  غذائي  لنظام  ال�شاملة 
احلمية الذاتية الأف�شل �شيكون خمتلًفا لكل مري�ض؛ 
الكايف  الوقت  ياأخذون  الذين  اأن  حيث لحظ اخلرباء 
وحت�شني  مبتابعتها  والهتمام  اأعرا�شهم  من  للتحقق 
د.  ت��وؤك��د  فيما  الأف�����ش��ل،  يحققون  تغذيتهم  اأن��ظ��م��ة 
كاثرين فيتزجريالد من جامعة جونز هوبكنز وزميل 
اأن هناك كثرًيا من  املتعدد الوطنية؛  جمعية الت�شلب 
جوانب هذه الأنظمة الغذائية ال�شائعة يجب اأن تتوافر 
كميات  تناول  ع��ام، مثل  ب�شكل  نظام غذائي �شحي  يف 
كبرية من الفواكه واخل�شراوات والإقالل من تناول 
هي  اجل��وان��ب  ه��ذه  تكون  فقد  امل�شنعة،  الأطعمة 
املكون الأ�شا�شي بدًل من اللتزام بربوتوكول 

�شرامًة.غ�����ذائ�����ي اأ����ش���د 

اأف�شل الن�شائح الغذائية ملر�شى املناعة الذاتية

زيادة تناول الربوتني قد تقلل 
من خماطر العجز عند كبار ال�شن

اأظهرت درا�شة اأن زيادة كمية الربوتني اليومية، املعروفة باإبطاء فقد كتلة 
الع�شالت، ميكن اأن ت�شاعد كبار ال�شن على احلفاظ على القدرة على القيام 

بالأن�شطة اليومية بالإ�شافة اإىل منع خماطر عجزهم.
ووج���دت ال��درا���ش��ة اأن ت��ن��اول امل��زي��د م��ن ال��ربوت��ني ميكن اأن ي��وؤخ��ر خطر 
الإعاقة التي ميكن اأن تعيقهم يف اأداء الأن�شطة اليومية والتدبري املنزيل 
ب�شكل م�شتقل، مبا يف ذلك التغذية الذاتية وال�شتحمام وارت��داء املالب�ض 

وامل�شاركة يف الأن�شطة الجتماعية.
اململكة  يف  نيوكا�شل  جامعة  يف  الرئي�شي  الباحث  ميندونكا،  نونو  وق��ال 
احلايل  التفكري  تدعم   – اإليها  التو�شل  مت  التي   – النتائج  اإن  املتحدة 
على  للحفاظ  ال��ربوت��ني  من  به  املو�شى  اليومي  ال�شتهالك  زي��ادة  ب�شاأن 

ال�شيخوخة الن�شطة وال�شحية.
الأمريكية  دوري��ة اجلمعية  ن�شرت يف  التي  الدرا�شة  – يف  الباحثون  وق��ام 
اإجنلرتا، من  �شرق  �شمال  يف  722 م�شاركاً  – بفح�ض  ال�شيخوخة  لطب 

بينهم %60 من الن�شاء.
اجل�شم  ووزن  اليومي  ال��غ��ذائ��ي  نظامهم  ع��ن  مبعلومات  الباحثون  وزود 
وقيا�شات الرتفاع والتقييم ال�شحي ال�شامل )مبا يف ذلك اأي م�شتوى من 
اإىل  �شناً مييلون  الأك��رب  البالغني  اأن  وتبني  الطبية،  وال�شجالت  الإعاقة( 
تناول كمية اأقل من الربوتني مقارنة بال�شباب الأ�شغر �شناً، وذلك ب�شبب 

ال�شحة ال�شيئة وانخفا�ض الن�شاط البدين والتغريات يف الفم والأ�شنان.
اأقل  كانوا  الربوتني  املزيد من  تناولوا  الذين  اأولئك  اأن  النتائج  واأظهرت 
عر�شة لالإ�شابة مبر�ض باملقارنة مع الأ�شخا�ض الذين تناولوا كميات اأقل 

من الربوتني.
1-1.2 جرام  تناول حوايل  اإىل  ال�شن  ي�شعى كبار  باأن  الباحثون  واأو�شى 

من الربوتني لكل 2.2 رطل من وزن اجل�شم.

يف جتنيب  مهماً  دوراً  يلعب  اأن  التوابل ميكن  ن��وع من  علماء عن  ك�شف 
الإن�شان الإ�شابة ب�شرطان الأمعاء،

 الذي يعد اأحد اأخطر اأنواع الأورام.

وخ�ض العلماء الزجنبيل بالذكر، اإذ اأن تناوله قد يح�شن �شحة الأمعاء 
اأنه ي�شاعدك على جتنب  الأه��م هو  باملغ�ض، لكن  الإ�شابة  ويقلل فر�ض 

�شرطان الأمعاء القاتل.

يف  �شيما  ل  �شيوعا،  ال�شرطان  اأن���واع  اأك��رث  من  الأم��ع��اء  �شرطان  ويعترب 
اململكة املتحدة، وفقاً ل�شحيفة )اإكربي�ض( الربيطانية.

من  يحد  اأن  ميكن  الزجنبيل  اأن   2011 ع��ام  اأج��ري��ت  درا���ش��ة  وك�شف 
التهابات القولون، 

اأم����را مزعجا  ال��ع��امل، وت��ع��ت��رب  الب�شر ح���ول  ي��ع��اين منها م��الي��ني  ال��ت��ي 
للكثريين وقد تتطور اإىل ال�شرطان.

وقالت اأخ�شائية التغذية جولييت كيلو،
 وزميلتها �شارة برور اإن الدرا�شات اأظهرت اأن الزجنبيل )يحارب الغثيان، 

ويحفز اإنتاج ال�شفراء، ويخفف من ال�شعور بعدم الراحة يف املعدة(.
اأي�شا  وي�شاعد  اله�شمي،  اجلهاز  )ي�شهل عمل  النبات  هذا  اأن  اأكدتا  كما 

على تفكيك الغازات املعوية ملواجهة النفخة(، التي توؤرق الكثريين.
وي�شدد العلماء على اأهمية التوابل الأخرى يف تعزيز �شحة الإن�شان، لأنها 
حتتوي على م�شادات لاللتهابات ميكن اأن حتمي ج�شم الإن�شان من اآلم 

املفا�شل، كما اأن التوابل املجففة تعد م�شدراً اأ�شا�شياً مل�شادات الأك�شدة.
الأمل  يقلل  الزجنبيل  ت��ن��اول  اأن  درا���ش��ات  خلم�ض  مراجعة  وج��دت  وق��د 

بن�شبة تقارب الثلث، 
ويخفف اآثار ال�شيخوخة بن�شبة 22 باملئة.

لكن من ال�شروري التاأكيد على اأنه اإىل جانب تناول الزجنبيل، ل بد من 
العتماد على جمموعة وا�شعة من املاأكولت،

الن�شوية ومنتجات  الأطعمة  وبع�ض  الفواكه واخل�شراوات  ذلك   مبا يف 
الألبان والربوتني.

كما اأن ممار�شة الريا�شة تعد اأمراً حا�شماً لتعزيز متو�شط العمر املتوقع، 
اإذ ين�شح باأن ميار�ض ال�شخ�ض الريا�شة ملدة ل تقل عن 150 دقيقة كل 

اأ�شبوع.

الزجنبيل.. ُيجنبك ال�شرطان ويح�شن �شحة االأمعاء
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العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

حممد  علي  )عمر  البتدائية  الإحتادية  احل�شن  دبا  ملحكمة  تقدم 
الظهوري( الإماراتي اجلن�شية بطلب ا�شافة م�شمى ال�شهره )حمدوه( 
له واولده )احمد وحممد وعلى ونهله وتهاين وح�شه و�شاره ومهره 
حممد  علي  )م�شعود  ول�شقيقه  وغاليه(  وجواهر  وفاطمة  و�شيخه 

الظهوري( وذلك يف جوازات �شفرهم وخال�شات قيدهم.
فمن له حق الإعرتا�ض فليتقدم اىل املحكمة املذكورة خالل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ ن�شر الإعالن وذلك اثناء الدوام الر�شمي لإبداء �شبب 

اعرتا�شه. 
رئي�ش حمكمة دبا احل�صن االإحتادية االبتدائية 
القا�صي/علي عبداهلل جمعوه 

اإعــــــــــلن 

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�شم ال�شركة : ب�صام عبيد للتجارة - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 536 ملك دائرة التنمية القت�شادية - ديرة - بور�شعيد  ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 662771 رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1086733 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/10/24  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من    2018/10/28
ميثاق لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�شيخ جمعه بن احمد 
 بن جمعه ال مكتوم - ديرة - القرهود -  هاتف : 2500781-04  فاك�ض : 04-2500782  
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�شم ال�شركة : فريوني�صا بروتولني للتجارة العامة - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 608 مالك ع�شام ابراهيم يا�شني ابو خم�شني - الرب�شا 1   ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    755299  : الرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1220907  مبوجب   : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/12/6 بتاريخ   دبي  ق��رار حماكم 
2018/12/6  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي 
: مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي  العنوان  وم�صاركوه حما�صبون قانونيون  
اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف : 3215355-04  فاك�ض : 04-3215356    
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : ميثاق لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه ال مكتوم - 
ديرة - القرهود -  هاتف : 2500781-04  فاك�ض : 2500782-04  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
لت�شفية  ب�صام عبيد للتجارة - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/28 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرتا�ض 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف : 3215355-04  فاك�ض : 3215356-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�شفية  اأع��اله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
فريوني�صا بروتولني للتجارة العامة - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2018/12/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/12/6 
مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�شتندات  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/3382  جتاري جزئي 
نعلنكم  القامة  ما�شي  جمهول حمل  ر�شا ح�شني حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/11/21  يف الدعوى املذكورة 
ت��وؤدي اىل  ان  املدعي عليها  بالزام   - ال��زرع��وين  اع��اله ل�شالح/ليلى علي حممد 
املدعية مبلغ 80000 ثمانون الف درهم  ، والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 
9% من 2018/9/12 وحتى متام ال�شداد والزمتها الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة 
ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  حماماة.  اتعاب  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
مذكرة اعلن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/2168  ا�صتئناف جتاري   
م 2-ابوبكر فالياكات �شديق   م  امل�شتاأنف �شده/ 1-ماأكولت بون -ذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /موارد للتمويل )�ض م خ( وميثله 
ا���ش��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�شادر  ق��د  امل��ه��ري -  ���ش��امل اح��م��د احل��ر���ش��ي  /عي�شى 
بالدعوى رقم 2018/165 جتاري جزئي بتاريخ 2018/10/1 وحددت لها 
جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2019/1/2  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2015/560  تنفيذ عقاري   
القامة  حم��ل  جمهول  ليمتد  هولدجنز  �شيخ  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/مارتني جاكو بيتري دى ويت وميثله / �شيف 
�شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي - قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 
2018/12/5 اخطاركم ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )12904587.40( 
الر�ض   رق��م   : العقار  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  �شهر من  دره��م خ��الل 
4406 منطقة جبل علي والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات 

ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/3784   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- موؤ�ش�شة جوملان خلدمات التاأمني - فردية اإماراتية 
2-خلفان حمد حميد القبي�شي - اإماراتي اجلن�شية جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  - قد  ن��زوى اخلا�شة )عمانية(  التنفيذ/جامعة  ان طالب  مبا 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1577303.78(
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
       مذكرة اإعادة اعلن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/11887  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه / 1-تدمر للخدمات الفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد �شربي عبدالغفور عبدالروؤوف  قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   17600( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
 )MB187076366AE(ال�شكوى رق��م  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة 
10.00 �ض   ال�شاعة    2018/12/23 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.A.4 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
       اعادة اعلن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/9132  عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- انتجريتي مل��ق��اولت ال��ب��ن��اء - ���ض ذ م م جم��ه��ول حمل 
اأقام  اأن املدعي/ حممد �شاجهان جلدار عا�شق مياه جلدار   قد  القامة مبا 
 36228( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى 
)mb184809422ae( وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق اخلمي�ض 
ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
�شيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

ا�شم ال�شركة : نور الفالح للتجارة العامة - �ش ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 101 ملك عائ�شة عبداهلل حممد - ال�شغاية  ال�شكل القانوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 777409  رقم القيد بال�شجل التجاري : 1273666 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   
2018/10/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/9  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات 
 العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف : 04-4421762 
الثبوتية وذلك خالل  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  : 4421764-04  م�شطحباً  فاك�ض 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
نور  لت�شفية   اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية 
ق��رار حماكم دبي بتاريخ   وذل��ك مبوجب  الفالح للتجارة العامة - �ش ذ م م  
2018/10/9  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/9  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
الدعوى رقم 2018/440 جتاري كلي - دبي 

اىل املدعي عليهم )بالعني للتجارة ذ م م + فيبان كومار راتان لل + بنك الإم��ارات دبي الوطني + 
�شيد معني الدين �شيد مراد + حممد عاطف �شيخ حممد + �شمائلة قلوال اإقبال ح�شني + بهافني 

بيهن تيجل + برين�شي�ض جرا�شي + مانديب �شوم( 
حيث ان املدعيني )جراند ميلينيوم هوتل ، ريا�ض توفيق حممود( قد اقامتا �شدكم الدعوى رقم 
)2018/798 جتاري كلي( وحيث انه مت اإحالة الدعوى اىل اخلبري احل�شابي / علي عبداهلل �شلطان 
املرزوقي / لذا يتوجب عليكم احل�شور لجتماع اخلربة احل�شابية يف الدعوى وذلك يف متام ال�شاعة 
الثانية ع�شر ظهرا يف يوم اخلمي�ض املوافق 2018/12/13 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي ، 
بجوار مركز اأبوهيل ، بناية الفاميد )مقابل كنتاكي ( املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم 
)201( )موؤ�ش�شة املحيط حما�شبون قانونيون( هاتف 2650665-04 وفاك�ض 2650645-04( - وعليه 
املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتندات ويف حالة عدم ح�شوركم  املوعد  يرجى احل�شور يف 

�شيتم امل�شي يف اإجراءات اخلربة احل�شابية يف الدعوى.  
اخلبري احل�صابي / علي املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/4911  تنفيذ عمايل 
ال��ف��داء للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل  اب��ي  اىل املنفذ ���ش��ده/1- 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عجبنا حممد ابراهيم وميثله / 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  اأنوهي - قد  احمد عبداهلل حممد ملك 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21518( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 1603 درهم ر�شوم 
التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/4387   تنفيذ جتاري  
 - ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة   - للتكنولوجيا  ال��ع��زم��ت  موؤ�ش�شة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ان  الق��ام��ة مبا  وميثلها مالكها / حممد علي بنك م��ريزا - جمهول حمل 
طالب التنفيذ/�شركة امل�شرق ال�شالمي للتمويل - م�شاهمة خا�شة وميثله / 
خالد خليفة حممد �شيف حثبور - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )447616.36( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
  اعلن بالن�صر

املرجع : 224
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شجينة �شيا�ض - هندية اجلن�شية  ، قامت يف 
احمد  يا�شمني  ال�شيدة/  اىل   )%50( البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع 
�شوقي ابراهيم �شبح - م�شرية اجلن�شية يف �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات 

م�شماة )ور�شة ال�شتاء ل�شيانة ال�شيارات(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
تاريخ هذا العالن  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم 

فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1/7705 (

املنذر :  علوي للعقارات - �ض ذ م م 
بوكالة املحاميني / ابراهيم حممد القا�شم ، حممد ابراهيم حممد القا�شم 

املنذر اليها : ايبل موبيليتي لتاأجري الدراجات الكهربائية "�ض ذ م م" - جمهول حمل الإقامة 
املو�شوع : اإنذار ب�شداد بدل اليجار 

على  واح��د  الرب�شاء  الكائن مبنطقة   16 رقم  املحل  امل�شتحق عن  اليجار  بدل  بان  اليه  املنذر  ينذر  املنذر 
قطعة الر�ض 1357-373 مبوجب العقد اليجار رقم 0120170503003564 بتاريخ 2018/5/8 وامل�شتاأجرة 
من قبل املنذر اليه قد ا�شتحق بتاريخ 2018/8/3 ومل يبادر املنذر اليه ب�شداده حيث ان ال�شيك رقم 000046 
وعليه   ، ب��دون �شرف  البنك  م��ن  اإع��ادت��ه  دره��م مت��ت   13.250 وق���دره  بقيمة  امل�شرق  بنك  على  وامل�شحوب 
امل�شتحق خالل مدة ل تتجاوز  �شداد بدل اليجار  ينذركم ب�شرورة  املنذر  الن��ذار فان  فاإنه مبوجب هذا 
ثالثون يوما من تاريخ ت�شلمكم لهذا النذار وذلك تفاديا لتخاذ الجراءات القانونية املقررة وفقا لقانون 
اليجارات املعمول به يف اإمارة دبي والتي من �شمنها مطالبتكم باخالء املاأجور يف حالة تخلفكم عن تنفيذ 

ما جاء بهذا الإنذار. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/7704(

املنذرة  : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م 
املنذر اليها : انرتنا�شيونال كواليتي �شتيل - �ض ذ م م 

اإجمايل مبلغ وقدره )3.108.942.93 درهم(  ب�شداد  ننذركما  )املوؤجرة(  وبالنيابة عن موكلتنا  فاإننا 
)ثالثة ماليني ومائة وثمانية الف وت�شعمائة واثنان واربعون درهما وثالثة وت�شعون فل�شا( مقابل 
القيمة اليجارية ور�شوم اخلدمة وال�شرف ال�شحي  والري مع الغرامات و�شريبة القيمة امل�شافة 
اىل موكلتنا املنذرة وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الن�شر هذا النذار ، واإل �شن�شطر اإىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة للمحافظة على حقوق موكلنا لديكم وهي على �شبيل املثال 
ل احل�شر ملطالبة بكامل املبلغ املرت�شد يف ذمتكم حتى ال�شداد التام ، بالإ�شافة اىل املطالبة بالغرامات 
التاأخريية ، مع الزامكم بالتعوي�ض جابر لالأ�شرار التي اأملت مبوكلتنا مع حتميلكم م�شوؤولية الإخالل 
بالتزاماتكم التعاقدية اإ�شرارا مبوكلنا ، والزامكم بكافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. مع �شائر 

التحفظات على حقوق موكلتنا، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن بالن�صر للم�صتاأنف �صدهم

مبوعد اجلل�صة اأمام املحكمة
يف جريدتني اإحداهما ناطقة باللغة االجنليزية

يف اال�صتئناف رقم 1129 ل�صنة 2018 م جتاري 
SAFI AIRWAYS FZE ، غالم ح�شرت  اىل امل�شتاأنف �شده : 1-ط��ريان �شايف )م م ح( 2- 

�شايف حاجي عبدالقدو�ض ، 3-طريان �شايف املحدودة )افغان�شتان( 
نعلنكم بان امل�شتاأنف : بري �شيفن افيي�شن )�ض م ح( 

ال�شارقة  ل�شنة 2017 جتاري )كلي(  املدنية رقم 5136  الق�شية  ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  قد 
�شباحا مبقر  والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة  - يف متام  م   2018/12/26 لنظره جل�شة  وقد حتدد 
هذه املحكمة اأمام الدائرة املدنية الثالثة.  لذا يرجى التف�شل باحل�شور او من ميثلكم قانونا 
لحاكم  وفقا  ال�شتئناف  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  غيابكم  حالة  ويف  لديكم   م��ا   لتقدمي 
اأية م�شوؤولية على املحكمة  القانون. ملحوظة : ين�شر هذا العالن على نفقة امل�شتاأنف دون 

جتاه حقوق الغري
 مدير اإدارة الدعوى       

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
   اعلن بالن�صر 

يف اال�صتئناف رقم 883 ل�صنة 2018 م مدين 
اىل امل�شتاأنف �شده : المرية فاطمة بنت عبداهلل حممد خليل 

نعلنكم بان امل�شتاأنف : حممد عبدالعزيز حممد ماجد ال�شويدي 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الق�شية املدنية رقم 6376 ل�شنة 2017 تظلم ال�شارقة 
والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة  مت��ام  يف   - م   2018/12/24 جل�شة  لنظره  حت��دد  وق��د 

�شباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الأوىل 
لذا يرجى التف�شل باحل�شور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 
القانون.  ملحوظة  وفقا لحاكم  ال�شتئناف  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  غيابكم 
املحكمة جتاه  اأي��ة م�شوؤولية على  امل�شتاأنف دون  الع��الن على نفقة  ين�شر هذا   :

حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2394  جتاري كلي               

امل�شاهمة   والتعهدات  لالإن�شاءات  الرتكية  بايتور  عليه/1-�شركة  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �شيف �شعيد مطر �شعيد بن بليلة وميثله/

ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي-  هوي�شل  علي  ع��ب��داهلل  را���ش��د 
املطالبة  بحل وت�شفية �شركة بن بليلة بايتور للمقاولت العامة )�ض ذ م م( ، 
والزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.22 يوم الثنني  املوافق  2018/12/24  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر 

يف  الدعوى 2018/4257  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  قرا�شي جمهول حمل  ابل  اأحمد ح�شن  عليه /1-  املدعي  اىل 
حممد  خليفة  وميثله/خالد  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )�شركة  امل�شرق  املدعي/بنك 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  �شيف حثبور قد 
مببلغ وقدره )254.357 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/12/23 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
يف  الدعوى  2018/1764 جتاري كلي 

اخلبري املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

املدعي عليها / توميني لل�شياحة وال�شفر - �ض ذ م م 
راأ�ض  بنك  من  املرفوعة  و  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبريا  ندبنا  مت 
اخليمة الوطني )�ض م ع( �شد توميني لل�شياحة وال�شفر �ض ذ م م. وعليه ندعوكم 
حل�شور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على 
ال�شاعة  املوافق  2018/12/17  يف متام  الإثنني  يوم  وذلك  ادناه  املو�شح  العنوان 
1.00 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
ح�شوركم لالجتماع.   دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب 

رقم : 1B1    هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
يو�صف اخلاجه/خبري ح�صابي وم�صريف        
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املال والأعمال

ت�شغيل خلية رقمية لنقل الطاقة متهيدا 
لرتكيب اأول حمطة كهربائية ذكية يف الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

جتربة  تران�شكو  والتحكم  للنقل  اأبوظبي  �شركة  يف  امل�شاريع  دائ��رة  تنفذ 
رائدة من خالل تركيب وت�شغيل اأول خلية رقمية يف �شبكتها بعد اأن متت 
درا�شة فعالية واإيجابيات اخلاليا الرقمية ملحطات نقل الطاقة الكهربائية 

وذلك متهيدا لرتكيب اول حمطة كهربائية ذكية يف الدولة.
الكهربائي  التيار  حم��ولت  ا�شتبدال  على  الرقمية  اخللية  فكرة  وتعتمد 
التقليدية مبحولت تيار كهربائي ذكية ت�شتخدم تقنية الألياف الب�شرية 
لنقل وتخزين البيانات ، ا�شافة اإىل ذلك يوؤدي ا�شتخدام اخللية الرقمية 
الدائرة  ف��ت��ح  نتيجة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  لل�شعق  ال��ت��ع��ر���ض  خ��ط��ر  ا���ش��ت��ب��ع��اد  اإىل 
الكهربائية ملحولت التيار الكهربائي، حيث ان حمولت التيار الكهربائي 
تعتمد  بل  الكهربائي  التيار  لنقل  النحا�ض  كابالت  على  تعتمد  ل  الذكية 

على الألياف الب�شرية فح�شب.
اإىل  التقنية  ا�شتخدام هذه  يوؤدي  والوقائية،  الفنية  املزايا  اإىل  وبالإ�شافة 
تخفي�ض �شعر تركيب اخلاليا يف حمطات نقل الطاقة الكهربائية نتيجة 

ا�شتبدال كابالت النحا�ض بالألياف.
و  الكهرباء  �شبكة  خ�شائر  ن�شبة  م��ن  للحد  ح��ال  الذكية  ال�شبكة  وتعترب 
كافة  ب��ني  التناف�ض  م�شتوى  وزي���ادة  والقت�شادي  البيئي  النظام  تطوير 

املجالت املتعلقة بالقطاع.

مليار درهم اإيرادات   39.64
الوزارات االحتادية يف 9 اأ�شهر 

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة الإيرادات الفعلية للوزارات الحتادية نحو 39.64 مليار درهم 
اإىل  تنفيذ و�شلت  بن�شبة   2018 العام  الأوىل من  الت�شعة  الأ�شهر  خالل 

%77.1 من اجمايل املوازنة الفعلية البالغة 51.388 مليار درهم.
ال�شادر عن  العامة  املوازنة  املايل عن تنفيذ  الأداء  اأح��دث تقارير  اأظهر  و 
العام  من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خالل  امل�شروفات  قيمة  اأن  املالية  وزارة 
 64.5 34.4 مليار درهم تقريبا بن�شبة تنفيذ بلغت  اجلاري و�شلت اإىل 
% وذلك بعد �شم ملحق املخ�ش�شات اجلديدة التي �شدرت يف وقت �شابق 

للموازنة التي ارتفعت بدورها اإىل 53.334 مليار درهم.
اإىل الأرق��ام ال�شابقة فقد بلغت قيمة الفائ�ض يف املوازنة خالل  و ا�شتنادا 

الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام اجلاري 5.24 مليار درهم.
و وفقا للتقرير فقد و�شلت اإيرادات وزارة املالية منذ بداية العام اجلاري 
وحتى نهاية �شهر �شبتمرب املا�شي اإىل 28.16 مليار درهم تقريبا ت�شكل 

ما ن�شبته نحو %71 من اجمايل اإيرادات الوزارات الحتادية.
مليار  والتوطني5.37  الب�شرية  امل���وارد  وزارة  اإي���رادات  قيمة  بلغت  فيما 
درهم و485 مليون درهم لوزارة ال�شحة و وقاية املجتمع و توزعت بقية 
اأظهر  فقد  امل�شروفات  �شعيد  على  و  الآخ���رى.  ال���وزارات  على  الإي����رادات 
لالأ�شهر  الحتادية  للجهات  العامة  املوازنة  تنفيذ  املايل عن  الأداء  تقرير 
الت�شعة الأوىل من ال�شنة املالية 2018 اأن قيمة امل�شروفات على اخلدمات 
اإىل  و�شلت  “ املنح واملنافع الجتماعية وامل�شروفات الآخرى”  العمومية 
11 مليار درهم ت�شكل ما ن�شبته ما ن�شبته %32 من اإجمايل م�شروفات 
. و على  العام اجل��اري  الأوىل من  الت�شعة  الأ�شهر  ال���وزارات الحتادية يف 
�شعيد قطاع التعليم فقد بلغت قيمة امل�شروفات 4.45 مليار درهم ونحو 
درهم  مليار  و2.35  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  ل��وزارة  دره��م  مليار   2.73

لوزارة تنمية املجتمع و�شجلت بقية امل�شروفات للوزارات الآخرى.

% من قيمة االأ�شول االأجنبية   79.9
لدى البنوك يف االمارات بالدوالر

•• اأبوظبي-وام:

�شكل الدولر %79.9 من اجمايل الأ�شول الأجنبية للبنوك العاملة يف 
2018 يف حني بلغت ن�شبة  دولة الم��ارات خالل الربع الثالث من العام 

اليورو %9.3 و %1.4 للريال ال�شعودي و%1.2 للني الياباين .
و ك�شفت بيانات �شادرة عن م�شرف المارات املركزي اأن الأ�شول الأجنبية 
لدى البنوك العاملة يف دولة المارات واملقومة بالدولر واليورو والريال 
% من اجمايل الأ�شول   91.8 الياباين ا�شتحوذت على  ال�شعودي والني 
الأجنبية لدى اجلهاز امل�شريف يف نهاية �شهر �شبتمرب املا�شي والتي بلغت ما 

يعادل 693 مليار درهم وفقا لذات البيانات مع نهاية ال�شهر نف�شه.
و ارتفعت الأ�شول الأجنبية لدى امل�شارف الوطنية بن�شبة %10.1 على 

امل�شتوي ال�شنوي يف الفرتة من �شبتمرب 2017 اإىل �شبتمرب 2018.
بالدولر  الأجنبية  الأ�شول  اأن  امل�شرف  عن  ال�شادرة  البيانات  اأظهرت  و 
لدى البنوك الوطنية تبلغ قيمتها نحو 575 مليار درهم يف حني و�شلت 

لدى البنوك الأجنبية نحو 118 مليار درهم.

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يدرج �شكوكًا ل�شركة �شناعات بقيمة 300 مليون دوالر اأمريكي
•• اأبوظبي-الفجر: 

املالية،  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  ق���رع 
ال�شوق املايل الرائد يف املنطقة، وال�شركة 
اإحدى  “�شناعات”،  ال��ع��ام��ة  القاب�شة 
اأ���ش��خ��م ال�����ش��رك��ات ال��ق��اب�����ش��ة يف جمال 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�شناعي  ال�شتثمار 
الفتتاح  جر�ض  ام�ض  املتحدة،  العربية 
من  ال���الأوىل  ال�شريحة  ب���اإدراج  ترحيباً 
�شكوك �شركة �شناعات املحدودة بقيمة 
 1.1( اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ون   300
مليار درهم اإماراتي(. ويعد هذا الإدراج  
يف  ل�شكوك   ن��وع��ه  م��ن  الأول  امل�شرتك 
�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية مع بور�شة 

لندن.  
ومت ت�شعري ال�شكوك مبعدل ربح  �شنوي 
�شنوات،  ���ش��ب��ع  لأج������ل   4.76% ب���ل���غ 
  A3الئتماين ب��ال��ت�����ش��ن��ي��ف  م��دع��وم��اً 
وكالة  م��ن   Aو “موديز”  وك��ال��ة  م��ن 
فيت�ض ال�شادرين الأ�شبوع املا�شي، حيث 
اأدرج يف �شوق  �شهد ه��ذا الإ���ش��دار ال��ذي 
اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة حت��ت الرمز 

طلباً   XSSENAAT1225
180 م�شتثمر  اأكرث من  من  ا�شتثنائياً 
التغطية  حملي وعاملي، متجاوزاً معدل 

بواقع 10 اأ�شعاف تقريباً.
وح�شر كل من �شعادة خليفة املن�شوري، 
اأبوظبي  ل�����ش��وق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
�شعادة  و  ب����الإن����اب����ة،  امل���ال���ي���ة  ل��������الأوراق 
امل���ه���ن���د����ض ج����م����ال �����ش����امل ال����ظ����اه����ري، 
القاب�شة  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض 
الأدارة  “�شناعات”بح�شور  ال��ع��ام��ة 
اجلر�ض،  ق��رع  حفل  لل�شركة  التنفيذية 
اإيذاناً بالإدراج امل�شرتك لل�شكوك، اإذ مت 
يف  م�شرتك  ب�شكل  ال�شكوك  ه��ذه  اإدراج 

بور�شة لندن.
اأن  على  املن�شوري،  خليفة  �شعادة  واأك��د 
يعك�ض  لل�شكوك  اجل��دي��د  الإدراج  ه��ذا 
التي  ال����رائ����دة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  يوفرها 
لل�شركات املدرجة وامل�شتثمرين على حد 
الإجراءات  �شوابية  على  وي��وؤك��د  ���ش��واء، 
اأداء  كفاءة  لرفع  ال�شوق  يعتمدها  التي 

ال�شوق.

وقال �شعادته: “ميثل هذا الإدراج تاأكيداً 
جديداً على ريادة �شوق اأبوظبي لالوراق 
اأوراق  اأ�شواق  املالية وتفوقه على �شعيد 
املال يف املنطقة، كوجهة مف�شلة لالإدراج 

، وذلك نظراً للثقة التي يحظى بها
 ال�شوق، وجاهزيته لإدراج اأدوات الدخل 
ال��ث��اب��ت، واع��ت��م��اده ع��ل��ى ن��ظ��ام متطور 
للت�شوية واملقا�شة، اإذ ميتلك ال�شوق بنية 
حتتية ذات معايري عاملية لإدراج الأوراق 
امل�شتثمرين  ومي��ن��ح  امل��ت��ن��وع��ة،  امل��ال��ي��ة 
فر�شة ل�شتثمار مدخراتهم �شمن بيئة 
قانونية تعتمد اأف�شل املمار�شات العاملية 
يف جم���ال الإف�����ش��اح وال�����ش��ف��اف��ي��ة وبيئة 

اقت�شادية وت�شريعية م�شتقرة.« 
ومن جانبه، قال �شعادة املهند�ض جمال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ظ��اه��ري،  ���ش��امل 
التنفيذي لل�شركة القاب�شة “�شناعات: 
ل�شركة  اجلديدة  ال�شكوك  اإدراج  “يعد 
���ش��ن��اع��ات يف ���ش��وق اأب���وظ���ب���ي ل�����الأوراق 
ال�شركة.  ت��اري��خ  يف  ه��ام��اً  اإجن����ازاً  املالية 
التي  الأوىل  امل�����رة  ه���ي  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 
الأ�����ش����واق  اإىل  ال�������ش���رك���ة  ف��ي��ه��ا  ت���دخ���ل 

تداولها  ميكن  �شكوك  لإ���ش��دار  العامة 
الأمر  العاملية،  املال  اأ�شواق  اأب��رز  اأحد  يف 
والتقدم  القوي  الأداء  على  يوؤكد  ال��ذي 
ما  وه��و  ال�شركة،  حققته  ال��ذي  الكبري 
وا�شرتاتيجياتنا  اأه��داف��ن��ا  م��ع  يتما�شى 
اأ�شخم  اإح���دى  وباعتبارنا  امل�شتقبلية. 
ال�شتثمار  جمال  يف  القاب�شة  ال�شركات 
ال�شناعي يف دولة الإمارات، فاإننا نتمتع 
ب��و���ش��ع م���ايل ق���وي ي��ع��زز م��ن الكتفاء 
اجلهات  ثقة  وي��ر���ش��خ  لأعمالنا  ال��ذات��ي 
التنموية.  خ��ط��ط��ن��ا  دع���م  يف  امل��ق��ر���ش��ة 
الذي  الإ�شتثنائي  الإق��ب��ال  ب��اإن  �شك  ول 
���ش��ه��دت��ه ال�����ش��ك��وك اجل���دي���دة م���ن قبل 
مدعوماً  الوا�شعة،  امل�شتثمرين  ق��اع��دة 
من  ال��ع��ال��ي��ة  الئ��ت��م��ان��ي��ة  بالت�شنيفات 
يعك�ض مدى  وف��ي��ت�����ض،  م��ودي��ز  وك��ال��ت��ي 
قوتنا وقدرتنا التناف�شية بالإ�شافة اإىل 

املخاطر املنخف�شة.«

 ، “�شناعات”  ���ش��ك��وك  اإدراج  وي�����ش��ك��ل 
الإدراج الثالث من نوعه هذا العام �شمن 
املالية، حيث مت  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق 

�شكوك  اإدراج  امل��ا���ش��ي  اأك��ت��وب��ر  �شهر  يف 
ب�شكل م�شرتك  ال��دار لال�شتثمار  �شركة 
مع بور�شة اأيرلندا، كما اأدرج ال�شوق يف 
ال��ع��ام اجل����اري، �شندات  �شهر م��اي��و م��ن 
اأ�شدرتها وزارة املالية واخلزانة  �شيادية 
املالديف،  حكومة  عن  نيابة  املالديفية 
وذلك ل�شالح �شندوق اأبوظبي للتنمية. 
يف  نوعه  من  الأول  الإدراج  يعد  وال��ذي 

دولة الإمارات واملنطقة.
ل������الأوراق املالية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  ي��ع��م��ل 
ل���الإدراج  مف�شلة  وج��ه��ة  ي��ك��ون  اأن  على 
رائد  ك�شوق  مكانته  وير�شخ  وال��ت��داول، 
اأف�شل  ت��وف��ري  امل��ن��ط��ق��ة، م��ن خ���الل  يف 
التي  امل���ب���ت���ك���رة  امل���ن���ت���ج���ات واخل�����دم�����ات 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��اأم��ني ب��ي��ئ��ة ع��ادل��ة واآمنة 
لتعزيز  �شعيه  يوا�شل  كما  لال�شتثمار، 
التنمية  حتقيق  ودع��م  املحلي  القت�شاد 
الق��ت�����ش��ادي��ة ال�����ش��ام��ل��ة وامل�����ش��ت��دام��ة يف 
التزامه  اإط��ار  وذل��ك يف  اأبوظبي،  اإم���ارة 
ن��ح��و تنمية  اأب���وظ���ب���ي  ب���ربام���ج خ��ط��ة 
وتطوير قطاع اخلدمات املالية، وتعزيز 
الأعمال  مل��م��ار���ش��ة  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

اطالق البوابة االإلكرتونية لل�شياحة العالجية مل�شاعدة 
الراغبني يف زيارة اإمارة اأبوظبي لال�شتفادة من خدماتها ال�شحية

•• اأبوظبي -وام:

– اأب��وظ��ب��ي ودائ�����رة الثقافة  ال�����ش��ح��ة  اأط��ل��ق��ت دائ�����رة 
الإلكرتونية  ال��ب��واب��ة  ام�����ض  – اأب��وظ��ب��ي،  وال�����ش��ي��اح��ة 
من�شة  ت��وف��ر  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ع��الج��ي��ة  لل�شياحة 
رقمية تتيح للراغبني يف زيارة الإم��ارة وال�شتفادة من 
من  ب��اق��ة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  ال�شحية  خدماتها 
اخلدمات واملنتجات املتكاملة التي يحتاجون اإليها بدءا 
الإم����ارة وحتى  زي���ارة  فيها  ي��ق��ررون  التي  اللحظة  م��ن 

تعافيهم ومغادرتهم لها.
ح�شر احلفل كل من معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد 
اآل حامد رئي�ض دائرة ال�شحة ومعايل املهند�ض عوي�شة 
مر�شد املرر رئي�ض دائرة الطاقة ومعايل حممد خليفة 
و�شعادة حممد  وال�شياحة  الثقافة  دائرة  رئي�ض  املبارك 
حمد الهاملي، وكيل دائرة ال�شحة، و�شعادة �شيف �شعيد 

غبا�ض، وكيل دائرة الثقافة وال�شياحة.
و ت�شم البوابة قائمة باملن�شاآت ال�شحية املدرجة �شمن 
�شبكة ال�شياحة العالجية والتي يبلغ عددها 40 مزوداً 
برنامج  وف��ق  لل�شروط  وامل�شتوفني  ال�شحية  للرعاية 
اإىل  اإ�شافة  اأبوظبي،  ال�شحة  لدائرة  التابع  “جودة” 
287 باقة عالجية لأك��رث من 173 طبيبا  اأك��رث من 

يف الإمارة.
ومتنح البوابة مل�شتخدميها اأي�شاً اإمكانية احل�شول على 
باقات التاأمني املخ�ش�شة لل�شياحة العالجية التي تعد 
الأوىل من نوعها يف املنطقة، اإىل جانب توفريها باقة 
العالجي  ال�شائح  يحتاجها  التي  اخلدمات  من  وا�شعة 

امل��ب��ا���ش��ر م���ع م��ق��دم��ي الرعاية  ال��ت��وا���ش��ل  م���ن  ب������دءاً 
والفنادق  املواعيد  وحجز  التاأ�شريات  واإ�شدار  ال�شحية 

واملوا�شالت واأي ن�شاطات ترفيهية اأخرى.
وقال معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد، رئي�ض 
دائرة ال�شحة – اأبوظبي ان القطاع ال�شحي يقف على 
اأعتاب مرحلة جديدة من م�شريته نحو العاملية، وذلك 
مع اإطالق بوابة ال�شياحة العالجية، الذي ياأتي كجزء 
من خطة دائرة ال�شحة – اأبوظبي طويلة الأمد لتعزيز 
مكانة الإمارة كوجهة لل�شياحة العالجية على خارطة 

التناف�شية العاملية.
واأو���ش��ح اأن ه��ذا الإجن��از مل ي��اأت مبح�ض ال�شدفة، بل 
كان نتاجاً مل�شرية طويلة من العطاء والعمل الدوؤوب يف 
ال�شحي،  القطاع  ففي  ال�شلة،  ذات  القطاعات  خمتلف 
اإطالقها  اأب��وظ��ب��ي م��ن��ذ   � ال�����ش��ح��ة  دائ�����رة  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
خمرجات  حت�شني  يف  قدماً  مت�شي  اأن  ج��ودة  لربنامج 
القطاع مبا يتما�شى مع روؤية الدائرة القائمة على جعل 
كافة  و�شعادة  رف��اه  وتعزيز  معافى«  جمتمع  »اأب��وظ��ب��ي 
اأفراد املجتمع من خالل �شمان توفري خدمات �شحية 
يف  الربنامج  واأ�شهم  اجل���ودة،  م�شتويات  باأعلى  تتمتع 
ال�شحية  املخرجات  ج��ودة  لقيا�ض  فعالة  و�شيلة  توفري 
تناف�شية  اأج��واء  يف  امل�شتويات  لأعلى  حتقيقها  و�شمان 
كافة  ات��خ��اذ  ع��ل��ى  ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت  �شجعت  اإي��ج��اب��ي��ة 
���ش��اأن��ه��ا حت�شني جت��رب��ة املري�ض  ال��ت��ي م��ن  الإج������راءات 

واخلدمات املقدمة اإليه.
ال�شتعانة  ع��ل��ى  ال�شحة  دائ����رة  ح��ر���ض  معاليه  واأك����د 
اأهلية  ب��رن��ام��ج ج����ودة يف حت��دي��د  ب��ن��ت��ائ��ج وم���وؤ����ش���رات 

العالجية،  ال�����ش��ي��اح��ة  �شبكة  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام  امل��ن�����ش��اآت 
للمن�شاآت  ال�شبكة  ���ش��م  ���ش��م��ان  يف  �شاهمت  خ��ط��وة  يف 
ال�شحية القادرة على تقدمي خدمات تخ�ش�شية عالية 
اجلودة تتفرد بها اإمارة اأبوظبي عن غريها كالعمليات 
وم�شاكل  الأع�شاء،  وزراع��ة  وال�شرايني  للقلب  ال�شعبة 
الفحو�شات  اإج�����راء  امل��ف��ا���ش��ل،و  وع��م��ل��ي��ات  الإجن������اب، 
التجميلية  اجلراحية  والعمليات  والت�شخي�ض  العامة 
والختيارية. و قال اإن القطاع ال�شحي يف الإمارة ي�شم 
حاليا 60 م�شت�شفى وقرابة 1000 مركز طبي و700 
 11 اإىل  بالإ�شافة  �شيدلية،   800 م��ن  واأك���رث  ع��ي��ادة 
ا�شتقطاب  اإىل  الإم��ارة  الإن�شاء، وتتطلع  م�شت�شفى قيد 
وممر�شة  ممر�ض  و12.000  طبيب   3.500 قرابة 
بحلول عام 2025« م�شريا اإىل اأن البوابة الإلكرتونية 
متّكن جميع الراغبني يف زيارة اإمارة اأبوظبي وال�شتفادة 
من خدماتها ال�شحية من اأن يحظوا بتجربة عالجية 
متكاملة تخلو من اأي م�شاعب، وذلك من خالل باقة 
التي يوفرها م��زودوا اخلدمة  من اخلدمات واملنتجات 
امل�شجلني �شمن �شبكة ال�شياحة العالجية من خمتلف 

القطاعات.
امارة  ان  باأبوظبي  ال�شحة  دائ���رة  رئي�ض  معايل  واأك���د 
ا�شتقطاب  من  املا�شية  الأع���وام  خ��الل  متكنت  ابوظبي 
ال�شحي،  القطاع  يف  ال�شتثمارات  من  املزيد  وت�شجيع 
ال��ت��ح��ت��ي��ة املتقدمة  ال��ب��ن��ى  ت���وف���ري  وذل�����ك م���ن خ����الل 
ا�شتثنائية  ا�شتثمارية  وحم��ف��زات  ت�شهيالت  وت��ق��دمي 
القطاع  اأر�شاً خ�شبة لال�شتثمار يف  الإم��ارة  جعلت من 
ت�شليط  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اإم��ك��ان��ات��ه،  وت��ع��زي��ز  ال�����ش��ح��ي 

خالل  م��ن  املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�ض  على  ال�شوء 
مزيد  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  وامل��واق��ع  التخ�ش�شات  حت��دي��د 
التي  ال�شتيعابية  الطاقة  خطة  عرب  ال�شتثمارات  من 
اأطلقتها الدائرة موؤخرا، نتج عن ذلك جذب نخبة من 

الأ�شماء العاملية املرموقة يف قطاع الرعاية ال�شحية.
رئي�ض  امل��ب��ارك،  م��ع��ايل حممد خليفة  ق��ال  م��ن جهته، 
اإطالق  “ياأتي  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة 
اأبوظبي  يف  العالجية  لل�شياحة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
اأبوظبي كوجهة  الرتويج لإم��ارة  ا�شتكماًل جلهودنا يف 
مع  وذل���ك  ع��امل��ي��اً،  العالجية  لل�شياحة  ومف�شلة  اأوىل 
امل�شافرين عاملياً  اأع��داد  ما ن�شهده من منو ملحوظ يف 
اأهم  اأ�شبحت من  والتي  وال�شت�شفاء  ال�شحة  اأجل  من 
يحققها  التي  القت�شادية  للعوائد  ال�شياحية  الأمن��اط 
قطاع �شناعة ال�شياحة، كما اأنها قابلة للنمو والتطوير«. 
واأك����د امل���ب���ارك م��وا���ش��ل��ة دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة - 
يف  العالجية  لل�شياحة  ال��رتوي��ج  على  العمل  اأب��وظ��ب��ي 
العديد  من  العا�شمة  به  تتمتع  مبا  لإمياننا  اأبوظبي 
القدوم  على  الوافدين  املر�شى  ت�شجع  التي  املزايا  من 
العالج، فاإىل جانب قدراتها ال�شت�شفائية  لتلقي  اإليها 
فهي تعتمد على معاملها ال�شياحية ومواقع اجلذب، اإىل 
جانب ا�شتحداث م�شادر جديدة ل�شتقطاب املزيد من 
اأبوظبي خالل  ال�شت�شفاء يف  �شهد قطاع  ال�شياح. وقد 
ال�شنوات املا�شية نقلة نوعية على �شعيد البنى التحتية 
مكن  مما  الأطباء،  وق��درات  والتجهيزاته  والإمكانياته 
من حتقيق هذه اخلطوة ل�شتقطاب املزيد من املر�شى 

من خمتلف دول العامل.

 بهدف حتقيق اأعلى معدالت التوازن بني الطلب واالإمداد

دائرة الطاقة تنظم ور�شة عمل رفيعة امل�شتوى مع الوكالة الدولية للطاقة
•• اأبوظبي-الفجر:

ال��ط��اق��ة، اجل��ه��ة املعنية  ن��ظ��م��ت دائ�����رة 
بتعزيز ريادة وا�شتدامة قطاع الطاقة يف 
اأبوظبي، ور�شة عمل مع الوكالة الدولية 
الأو�شط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ط��اق��ة 
و�شمال اأفريقيا بح�شور نخبة من كبار 

املدراء يف ال�شركات التابعة للدائرة.
من  ترحيبية  بكلمة  الور�شة  وانطلقت 
املهند�ض  ���ش��ع��ادة  ال����دائ����رة  وك���ي���ل  ق��ب��ل 
ثم  وم��ن   ، الفال�شي  ج��ر���ض  ب��ن  حممد 
الطاقة  م�شتجدات  ع��ن  افتتاحي  ب��ي��ان 
لنتائج  تف�شيلي  وع��ر���ض  ال��ع��امل  ح��ول 
اآخ���ر اإ����ش���دار ل��ت��ق��ري��ر ا���ش��ت�����ش��راف اآفاق 
الوكالة  من  وال�شادر  الطاقة  م�شتقبل 

ال���دول���ي���ة ل���ل���ط���اق���ة. وت�����ش��م��ن ج����دول 
اأي�شا جل�شة مفتوحة لالأ�شئلة  الأعمال 
تقدميي حول  والأج��وب��ة، تالها عر�ض 
اأبوظبي  يف  الطاقة  قطاع  ا�شرتاتيجية 
اخلمريي  ع���ب���داهلل  امل��ه��ن��د���ض  ق��دم��ه��ا 
املدير التنفيذي بالإنابة لقطاع ال�شوؤون 
. ويف هذا  ال���دائ���رة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
ال�شياق، قال حممد الفال�شي: “نحر�ض 
على متابعة امل�شتجدات وتبادل اخلربات 
وامل���ع���ارف م��ع اجل��ه��ات ال��دول��ي��ة املعنية 
م�شاهمة  زي���ادة  ب��ه��دف  ال��ط��اق��ة  بقطاع 
القطاع يف التنمية امل�شتدامة يف الدولة. 
التزامنا  ج��زءا من  التوجه  وي�شكل هذا 
وتعزيز  الطاقة  قطاع  بتطوير  امل�شتمر 
املوارد  خمتلف  من  ال�شتفادة  معدلت 

الإمداد  و�شمان  وامل��ت��ج��ددة  التقليدية 
امل�شتدام وتلبية احتياجات ال�شوق املحلي 
الكفاءة  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  وف���ق  وال��ع��امل��ي 
واجلودة«. واأ�شاف �شعادته: “ي�شكل هذا 
التعرف  لنا  تتيح  فر�شة  ال��ي��وم   اللقاء 
م�شتوى  على  والتحديات  الفر�ض  على 
التوجهات  واأه��م  العاملي،  الطاقة  قطاع 
الطلب  عمليات  حتكم  التي  وامل��وؤ���ش��رات 
والإم����������داد ع���ل���ى امل������دى امل���ن���ظ���ور. كما 
وكبار  ال��ق��رار  ل�شناع  تتيح  فر�شة  يعد 
ال��ط��اق��ة يف  ق��ط��اع  امل����دراء على م�شتوى 
اأبوظبي الفر�شة ملناق�شة جمموعة من 
اخلربات  وت��ب��ادل  ال�شلة  ذات  الق�شايا 
اأه��م اخل��رباء و�شناع  مع جمموعة من 

القرار يف الوكالة الدولية للطاقة«. 

تبادل  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���ور����ش���ة  وت����ه����دف 
تقرير  ح�������ول  وامل�������ع�������ارف  اخل�����������ربات 
م�شتقبل الطاقة الذي ت�شدره الوكالة، 
وم��ن��اق�����ش��ة م��وا���ش��ي��ع ال��ط��ل��ب والإم�����داد 
والبيئية  القت�شادية  واآثارها  امل�شتدام، 
خالل  و�شيتم  والجتماعية.  والتقنية 
التو�شيات  اإىل  التطرق  اأي�شا  الور�شة 
ال�شادرة عن الوكالة واأهم مقرتحاتها، 
فيما  اإليها  التو�شل  مت  ال��ت��ي  والنتائج 
الطاقة،  لقطاع  احل��ايل  ال��واق��ع  يخ�ض 
منطقة  ع��ل��ى  رئي�شي  ب�شكل  وال��رتك��ي��ز 
ال�شرق الأو�شط وحتديدا دولة الإمارات 
التي  والتحديات  الفر�ض  على  للتعرف 
امل�شتقبل  م���دى  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  ي��وف��ره��ا 

املنظور.

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
       اإعادة اإعلن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/3062  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد منري الزمان حممد يو�شف خان جمهول حمل القامة 
القانونية وميثله:هاين رجب  وال�شت�شارات  للمحاماة  املدعي/هاين اجل�شمي  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجل�شمي  عبداهلل  مو�شى 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )26.250(
ال�شداد التام مع الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2018/12/19 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اإعادة اإعلن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2556  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تداول مي �ض.ذ.م.م 2- اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة التجارية 
�ض.ذ.م.م 3- اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار �ض.ذ.م.م 4- اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة 
ها�شم  امي��ان  املدعي/علي  ان  الق��ام��ة مبا  )ف��رع( جمهول حمل  ����ض.ذ.م.م  التجارية 
�شريازي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
)286892( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2019/1/8 ال�شاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.A.1 بالقاعة  �ض 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اإعادة اإعلن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2917  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فلور�شكريد ام اي لعمال الر�شيات �ض.ذ.م.م 2- تريفور جون 
ان��دري��و���ض - م��دي��ر ف��ل��ور �شكريد ام اي لع��م��ال الر���ش��ي��ات �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  ���ض.م.ع  املتكاملة  الم��ارات لالت�شالت  املدعي/�شركة  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامم وبالت�شامن فيما بينهما 
مببلغ وقدره )18.269.04( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
2018/12/25 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/421  مدين كلي

حجازي  عبدالأمني  ح�شن   -2 �شاهني  العليم  عبد  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ع��ارف علي را�شد الفال�شي قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامم والت�شامن بان يوؤدوا 
والأدبية  املادية  الأ�شرار  والتعوي�ض عن  درهم  للمدعي مبلغ وقدره )2600000( 
مببلغ )10000000( درهم ومع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى متام التنفيذ وبالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق:2018/12/16 ال�شاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

% من الن�شاء املخرتعات جمانة طالل اأبوغزاله تن�شم اإىل قائمة 4.3 

»�شيدات اأعمال عجمان« يوؤكدن اأهمية التعاون مع اجلهات املعنية باالأن�شطة االقت�شادية اخلا�شة باملراأة

�شوق اأبوظبي العاملي يفتتح اأول 
قاعة حماكم رقمية يف العامل

•• اأبوظبي-وام: 

افتتحت حماكم �شوق اأبوظبي العاملي قاعة حماكم رقمية متكاملة يف مبنى 
�شلطات �شوق اأبوظبي العاملي يف جزيرة املارية يف اأبوظبي.

وتعد قاعة املحاكم الرقمية الأوىل من نوعها يف العامل وهي تعك�ض التزام 
حماكم �شوق اأبوظبي العاملي بتقدمي خدمات ف�ض النزاعات مبعايري عاملية 
اإىل رفع معايري  ال�شركات وامل�شتثمرين وكما تهدف  ا�شتجابًة لحتياجات 

اخلدمات الق�شائية يف العامل.
�شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  اجل��دي��دة  املحاكم  ق��اع��ة  افتتاح  مرا�شم  ح�شر 
البادي الظاهري وزير العدل و معايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ وزير 
دولة ورئي�ض جمل�ض اإدارة �شوق اأبوظبي العاملي واللورد ديفيد هوب رئي�ض 
حماكم �شوق اأبوظبي العاملي اإىل جانب ممثلي اجلهات والهيئات احلكومية 

يف اأبوظبي ورواد القطاع.
الر�شيدة  القيادة  اإىل  بال�شكر  ال�شايغ  اأحمد  معايل  توجه  املنا�شبة  وبهذه 
ودائرة  العدل  وزارة  يف  لل�شركاء  بال�شكر  توجه  ..كما  امل�شتمر  دعمها  على 
الق�شاء- اأبوظبي وكافة داعمي ال�شوق يف م�شواره نحو الرتقاء مب�شتوى 

خدمات ف�ض النزاعات.
عاملي  وا�شتثماري  كمركز جت��اري  دوره��ا  من  انطالقاً  انه  معاليه  وا�شاف 
العمل  لل�شركات  تتيح  وموثوقة  فعالة  اأعمال  بيئة  بتوفري  اأبوظبي  تلتزم 
لروؤية  دعماً  تاأتي  املبادرة  هذه  ان  موؤكدا   .. وخارجها  الدولة  يف  ب�شهولة 
كمن�شة  الإم��ارة  مكانة  وتعزيز  القت�شادية  التنمية  عجلة  لدعم  اأبوظبي 
املحاكم  ق��اع��ة  اف��ت��ت��اح  ي��ع��زز  اآخ���ر  مالية وجت��اري��ة متكاملة.. وم��ن ج��ان��ب 
اجلديدة جهود �شوق اأبوظبي العاملي لإيجاد �شلطة ق�شائية عاملية حديثة 

متكن ال�شركات من ممار�شة وتنمية اأعمالها.
يتوجه  الق�شائي  امل�شهد  م�شتقبل  ان  ه��وب  ديفيد  اللورد  ذك��ر  ناحيته  وم 
ن��ح��و ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة الأم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل اف��ت��ت��اح ق��اع��ة املحاكم 
افتتاح  ان  العاملي..منوها  اأبوظبي  �شوق  ملحاكم  وحمورية  طبيعية  خطوة 
وا�شتجابًة  امل�شتخدمني  ا�شت�شارة  بعد  ج��اء  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ح��اك��م  ق��اع��ة 
ان  الق�شائي..مبينا  البت  اإج��راءات  ولت�شهيل  ومتطلباتهم  لحتياجاتهم 
الرتكيز يف هذا امل�شروع كان على الت�شميم واآلية العمل لتحقيق التوازن 

الأمثل بني التكامل التقني وواجهات ال�شتخدام.
وا�شاف ان قاعة املحاكم اجلديدة �شتمكن الأطراف املتواجدين يف اأبوظبي 
ويف اأي مكان من الو�شول مللفات ق�شاياهم الرقمية وتوفر خيارات اإيداع 
احلايل..و  الوقت  يف  والدلئل  الق�شايا  واإدارة  اإلكرتونياً  امللفات  وحفظ 
يت�شمن النظام تقنيات بث الفيديو املبا�شر وروابط البث ال�شوتي لتحقيق 
املعمالت وامللفات كاملة ل  املجال نحو جعل  النظام  �شيتيح  التكامل وكما 
الزمان  ح��دود  ويتجاوز  التكاليف  م��ن  ويقلل  الفعالية  يزيد  مم��ا  ورق��ي��ة 

واملكان مما يدعم اإجراءات البت الق�شائي.

�صمن جوائز املال واالأعمال االإ�صالمية 2018

بنك الفجرية الوطني يح�شد جائزة »اأف�شل نافذة م�شرفية اإ�شالمية جديدة« 

بهدف اإر�صاء منظومة اأعمال م�صتدامة يف منطقة اخلليج

اتفاقية �شراكة بني »مبادرة بريل« و»القيادات العربية ال�شابة« لتو�شيع قاعدة �شنع القرار االقت�شادي

•• دبي-الفجر: 

عن  الوطني  الفجرية  بنك  ام�ض  اأعلن 
اإف الإ�شالمي”  “اإن بي  ح�شول وحدة 
جائزة  على  التوايل  على  الثالث  للعام 
اإ�شالمية  م�����ش��رف��ي��ة  ن���اف���ذة  “اأف�شل 
املال  جوائز  من  الإمارات”  يف  جديدة 
فقد   .2018 الإ���ش��الم��ي��ة  والأع���م���ال 
ال�شوء  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ج��رية  بنك  �شّلط 
امل�شرفية  خ��دم��ات��ه  ع��ل��ى  اأخ����رى  م���رة 
الإ����ش���الم���ي���ة ال�����رائ�����دة يف الإم���������ارات، 
الإ�شالمية،  املالية  الأ���ش��واق  اأب��رز  اأح��د 

العمالء  متطّلبات  مع  تتما�شى  والتي 
املتغرّية.   

وتوؤّكد جوائز املال والأعمال الإ�شالمية 
اآي  ب���ي  “�شي  ���ش��رك��ة  ت��ن��ّظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
 »CPI Financial ف��اي��ن��ان�����ش��ال 
على اجلهود التي يبذلها قادة الأعمال 
الإ�شالمية الذين ي�شعون اإىل الرتويج 
مكانة  وت���ع���زي���ز  ���ش��رك��ات��ه��م  خل���دم���ات 

الإمارات كمركز مايل اإ�شالمي عاملي.
وتعليقاً على اجلائزة، قال فين�ض كوك، 
الفجرية  ل��ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
هذه  ب��ن��ي��ل��ن��ا  ج�����داً  “نفخر  ال���وط���ن���ي: 

على  الثالثة  لل�شنة  املرموقة  اجل��ائ��زة 
على اجلهود  اآخ��ر  دليل  فهي  ال��ت��وايل. 
تو�شيع  اأج��ل  من  نبذلها  التي  الكبرية 
نقدمها  ال����ت����ي  احل�����ل�����ول  جم���م���وع���ة 
فمنذ  العمالء.  على  فيها  نرّكز  والتي 
وحدة  توا�شل   ،2014 ع��ام  اإط��الق��ه��ا 
“اإن بي اإف الإ�شالمي” اجتياز اأ�شواط 
مهمة وقد �شّجلت ميزانيتنا الإ�شالمية 
من����واً م��ل��ح��وظ��اً، ون��ت��وق��ع م���زي���داً من 
املقبلة  املرحلة  يف  املجال  هذا  يف  النمّو 
اإىل  التحّول  على  الإم����ارات  تركيز  م��ع 
الإ�شالمي.  ل��الق��ت�����ش��اد  ع��امل��ي  م��رك��ز 

دوراً  املالية  التكنولوجيا  �شتوؤدي  كما 
حمورياً يف حتقيق منّو اأكرب يف القطاع 
املايل الإ�شالمي ويعترب بنك الفجرية 
هذه  م��ن  لال�شتفادة  م��وؤه��اًل  ال��وط��ن��ي 

الفر�ض.«   
ولقيت موؤخراً مبادرات البنك امل�شرفية 
�شمن جوائز  ت��ق��دي��راً  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
املعامالت امل�شرفية الآ�شيوية 2018، 
ت��وف��ري احللول  اأه��م��ي��ة  اإىل  ي�����ش��ري  م��ا 
ال��رق��م��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة ال���ت���ي ت��ت��وّج��ه اإىل 
التطورات  على  املّطلعني  اليوم  عمالء 

التكنولوجية.

وو���ّش��ع ال��ب��ن��ك ع��ق��ب الإط����الق الناجح 
عام  الإ�شالمي”  اإف  ب��ي  “اإن  ل��وح��دة 
واأطلق  خ���دم���ات���ه  جم��م��وع��ة   2014
املتوافقة  امل�شرفية  ال�شركات  خدمات 
بهدف  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع 
عن  الباحثة  املوؤ�ش�شات  ح��اج��ات  تلبية 
الإم����ارات.  �شريك م�����ش��ريّف م��وث��وق يف 
واليوم، تتمثل اأولوية البنك يف موا�شلة 
الإ�شالمي”  اإف  بي  “اإن  تطوير وح��دة 
لت�شبح وحدة متكاملة تقّدم جمموعة 
�شاملة من احللول واخلدمات امل�شرفية 

لل�شركات والأفراد.

•• ال�شارقة-الفجر: 

غري  املنظمة  “بريل”،  مبادرة  اأبرمت 
الربحية املعنية يف ن�شر ثقافة امل�شاءلة 
احلوكمة  معايري  وتعزيز  وال�شفافية، 
اتفاقية  اخلليج،  منطقة  يف  املوؤ�ش�شية 
العربية  “القيادات  منظمة  مع  �شراكة 
اجلهود  ت��ك��ث��ي��ف  ب���ه���دف  ال�شابة”، 
الأعمال،  ري��ادة  بيئة  لتعزيز  امل�شرتكة 
لتحقيق  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وت��ط��ب��ي��ق 

النمو القت�شادي امل�شتدام.
اإط�����ارال�����روؤي�����ة  وت�����اأت�����ي الت���ف���اق���ي���ة يف 
تهدف  والتي  للمبادرة  ال�شرتاتيجية 
اإىل تعزيز النمو القت�شادي يف املنطقة، 
دول  ال�شابة يف  القيادات  ودعم ومتكني 
خالل  من  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  م��وؤ���ش�����ش��ات  ت�����ش��ج��ي��ع 
على تبني مبادىء تو�شيع قاعدة �شنع 
الأ�شا�شية  ال��رك��ي��زة  باعتبارها  ال��ق��رار 

للنمو القت�شادي.
�شعادة  من  كّل  التفاقية  توقيع  و�شهد 
منى عي�شى القرق، رئي�ض جمل�ض اإدارة 
ال�شابة”،  العربية  “القيادات  منظمة 
ورئ���ي�������ض ق�����ش��م ال�����ربام�����ج يف م���ب���ادرة 
اأكد  ح��ي��ث  ع��م��ري،  ي��ا���ش��م��ني  “بريل” 

الهتمام  ���ش��رورة  على  ال��ط��رف��ني  ك��ال 
الفر�شة  وات��اح��ة  ال�شبابية  بال�شرائح 
اأمامهم للتعبري عن مهاراتهم القيادية 
وامل�شاهمة يف تعزيز التوعية املجتمعية، 
التي  العالقات  �شبكة قوية من  واإن�شاء 
القطاع  يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شباب  تربط 
اخلا�ض ودعمهم بكل الو�شائل املمكنة. 

اأن  ال��ق��رق  ���ش��ع��ادة م��ن��ى عي�شى  واأك����دت 
يعد  ال��ق��ادة  متكني اجليل اجلديد من 
ال�شرتاتيجية  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج�����زءاً 

اأن  اإىل  م�����ش��رية  للمنظمة،  الرئي�شية 
التزام  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  التفاقية  توقيع 
امل���ن���ظ���م���ة ب���ب���ن���اء ج���ي���ل م����ن اخل������رباء 
الو�شول  ف���ر����ض  وت���وف���ري  وامل��ه��ن��ي��ني 
ال�شلة  ذات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  اإىل 
عملية  ودرو����ض  م��ب��ادرات  وا�شراكهم يف 

قابلة للتطبيق على اأر�ض الواقع.
ت�شكل  التفاقية  اأن  ال��ق��رق  واأو���ش��ح��ت 
م���ع مبادرة  ل��ل��ت��ع��اون  ج����دي����داً  اإط�������اراً 
ذات  الأط����������راف  وخم���ت���ل���ف  “بريل” 
هذه  م��ن  �شي�شتفيدون  مم��ن  امل�شلحة 
ال�شراكة، لفتة اإىل اأن املناخ القت�شادي 
قوية  ���ش��راك��ات  اإىل  يحتاج  املنطقة  يف 
تدعم من م�شرية النمو املت�شاعد الذي 

ت�شهده.
اأ����ش���ارت ي��ا���ش��م��ني عمري،  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
رئي�ض ق�شم الربامج يف مبادرة “بريل” 
ل��دى جميع  رغ��ب��ة حقيقية  وج���ود  اإىل 
القت�شادية  امل�شالح  واأ�شحاب  املعنيني 
اأكرث �شفافية  اأعمال  للم�شاركة يف بيئة 
اأعمالهم  مم��ار���ش��ة  لهم  تتيح  وم��رون��ة 

التجارية على نطاق اأو�شع.
واأو����ش���ح���ت رئ��ي�����ض ق�����ش��م ال���ربام���ج يف 
الفئة  م��ن  ال�شباب  “ي�شّكل  “بريل”: 
العمرية ما دون 25 عاماً نحو 50% 

ي�شعنا  ما  املنطقة،  �شكان  اإجمايل  من 
اأمام م�شوؤولية ا�شراكهم يف �شنع القرار 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة وفاعلة  ع��ن��ا���ش��ر  ب��اع��ت��ب��اره��م 
لبالدهم  والزده�����ار  ال��ن��م��و  حتقيق  يف 
وجم��ت��م��ع��ات��ه��م، وه������ذا م����ا ت���ه���دف له 
ة  التفاقية التي حر�شنا باأن تكون من�شّ
لتبادل املعارف واخلربات، ورافداً ي�شهم 
اأف�شل  ال��ت��ع��رف على  ف��ر���ض  ت��وف��ري  يف 
املمار�شات اخلا�شة على �شعيد حوكمة 

ال�شركات«. 

العربية  القيادات  منظمة  اأن  اإىل  ي�شار 
 2004 ع������ام  يف  ت���اأ����ش�������ش���ت  ال�������ش���اب���ة 
بهدف  م�شتقلة  ربحية  غري  كموؤ�ش�شة 
بني  الأع��م��ال  وري����ادة  التعليم  ت�شجيع 
اجليل  متكني  بهدف  العربي،  ال�شباب 
املقبل من القيادات العربية من خالل 
ق����ادة الأعمال  ���ش��ب��ك��ة ق��وي��ة م���ن  ب��ن��اء 
واإطالق املبادرات التعاونية والتعليمية 
الأع����م����ال  رواد  دع�����م  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي 
الدعم  على  ح�شولهم  وتاأكيد  ال�شباب 
لتحقيق  ال��الزم��ة  والفر�ض  والتوجيه 

النجاح مل�شاريعهم الريادية.
عام  يف  بريل”  “مبادرة  وت��اأ���ش�����ش��ت 
يقودها  ربحية  غري  كمنظمة   2010
ثقافة  تر�شيخ  بهدف  اخلا�ض  القطاع 
موؤ�ش�شية تقوم على ال�شفافية وامل�شاءلة 
كمحرك للتناف�شية والنمو القت�شادي 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  يف  امل�������ش���ت���دام 
الأو�شط.  ال�����ش��رق  ومنطقة  اخلليجي 
الربامج  ت��ط��وي��ر  امل���ب���ادرة يف  وت��ن�����ش��ط 
الإقليمية  ال���ب���ح���وث  ت���ق���اري���ر  ون�����ش��ر 
ب���ه���دف حتفيز  احل��������الت،  ودرا�������ش������ات 
ال�شركات الإقليمية واملجتمع الطالبي 
احلوكمة  م��ع��اي��ري  اأرق����ى  تطبيق  ع��ل��ى 

املوؤ�ش�شية يف منطقة اخلليج. 

الرقمية. وتعد الأ�شتاذة اأبوغزاله واحدة 
اإبداعاً  الأك��رث  الأربعني  الن�شاء  من بني 
فوق �شن الأربعني يف العامل العربي، وهي 
ومدير  وموؤ�ش�ض  ا�شرتاتيجي  خمطط 
betwixt.us، وهي  ل�شركة  تنفيذي 
لتعزيز  عملها  تكر�ض  تكنولوجيا  �شركة 
العالقات املهنية من خالل من�شة عرب 
النف�شية  ال�����ش��الم��ة  ل��ت��ع��زي��ز  الإن���رتن���ت 
العمل. وحيث  واحل��وار بني جمموعات 
اإنها منوذجاً اإيجابياً للمراأة ال�شابة، فقد 
اأب��وغ��زال��ه على العديد  ح��ازت الأ���ش��ت��اذة 
نظراً  الت�شويق،  جم��ال  يف  اجل��وائ��ز  من 
ا�شرتاتيجيات  ���ش��ي��اغ��ة  يف  جل��ه��وده��ا 
ل�شركات عاملية مثل اأمريكيان اك�شرب�ض، 
وي����اه����و، وك���وك���ا ك�����ول، وب���ن���ك اأم���ريك���ا، 
وحتمل  ه���ذا  ه��ي��ل��ت��ون.  ف��ن��ادق  و�شل�شلة 
املاج�شتري  درج����ة  اأب���وغ���زال���ه  الأ����ش���ت���اذة 

•• كندا –الفجر: 

مت منح الأ�شتاذة جمانة طالل اأبوغزاله 
مكتب  م��ن  اإي��ج��اب��ي  دويل  بحث  تقرير 
ن��ظ��ام كمبيوتر  ال��ك��ن��دي ع��ن  ال�����رباءات 
العمل  ع��الق��ات  لتعزيز  ومبتكر  جديد 
افرتا�شي،  وب��ن��اء فريق  الإن��رتن��ت  ع��رب 
وبذلك تن�شم الأ�شتاذة جمانة اأبوغزاله 
اإىل قائمة %4.3 من الن�شاء املخرتعات 
يف جمال اإيداع طلبات براءات الخرتاع 

الدولية.  
ويتميز هذا الخرتاع بتاأثري عاملي رائد، 
اإذ ي�شتخدم قوة الت�شال لبناء عالقات 
الزمالء  ب��ني  فيما  حتى  ق��وي��ة،  مهنية 
اأو  اجلغرافية  مواقعهم  اخ��ت��الف  على 
املناطق الزمنية اأو الثقافة، و�شيقدم هذا 
العمل  اأو���ش��اط  التعاطف بني  الخ��رتاع 

هارفارد  ك��ل��ي��ة  م���ن  الأع����م����ال  اإدارة  يف 
والفل�شفة من  الآداب  ودرج��ة  لالأعمال، 

كلية كلريمونت ماكينا.
الأ����ش���ت���اذة ج��م��ان��ة اأب���وغ���زال���ه ه���ي ابنة 
رئي�ض  اأبوغزاله  ط��الل  الدكتور  �شعادة 
اأبوغزاله،  ط���الل  جم��م��وع��ة  وم��وؤ���ش�����ض 
اأكرب جمموعة �شركات عاملية للخدمات 
يوؤمن  25 جم��اًل،  اأك��رث من  املهنية يف 
اإمي��ان��ا را���ش��خ��ا ب���دور الب��ت��ك��ار واملعرفة 
هذا  م���ن  وان���ط���الق���ا  الأمم،  مت��ك��ني  يف 
الإمي��������ان اأط����ل����ق ال���دك���ت���ور اأب���وغ���زال���ه 
اجلامعية  اأبوغزاله  طالل  كلية  موؤخرا 
يف  تعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك����اأول  ل��الب��ت��ك��ار، 
ورواد  مبتكرين  ت��خ��رج  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 
اأعمال، لتكون ابنته جمانة ممن مي�شي 
على خطى والدها يف دفع عجلة البتكار 

اإىل الأمام.  

وال���دول���ي���ة وب���الأخ�������ض م���ع جمال�ض 
ال�شيدات داخل وخارج دولة المارات 
اإىل  واأعمال تهدف  وتقدمي مبادرات 
ومتكينهن  ال�شيدات  اأن�شطة  تطوير 
القت�شاد  يف  ان�شطتهن  ممار�شة  من 
ال���وط���ن���ي وت��و���ش��ي��ع م�����ش��ارك��ات��ه��ا يف 
حمليا  القت�شادية  الأع��م��ال  جم��ال 

واإقليميا.

حول  تتمحور  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية 
الرتقاء وتطوير مهارات املراأة املنتجة 
م��ن خالل  الأع��م��ال  �شيدة  �شيما  ول 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  ف��ر���ض  ت��وف��ري 
ودع���م���ه���ا ل����دخ����ول جم�����ال الع���م���ال 
ال�شعوبات  وت���ذل���ي���ل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
الأع��م��ال مع  �شيدات  رواب��ط  وتوثيق 
املوؤ�ش�شات والهيئات املحلية القليمية 

والربعني  ال�����ش��اب��ع  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
للدولة. واأكدت امل�شاركات يف الجتماع 
القيادة  ت��ول��ي��ه  ال����ذي  اله��ت��م��ام  اأن 
اإقت�شاديا  ومتكينها  للمراأة  الر�شيدة 
انعك�ض ايجابيا على م�شاهمة املراأة يف 

الناجت املحلي.
الوظيفية  امل���ه���ام  ا���ش��ت��ع��را���ض  ومت 
مل�����وظ�����ف�����ات امل����ج����ل���������ض والأه�������������داف 

الدكتورة  وت��راأ���ش��ت��ه  ���ش��راي  ع��ج��م��ان 
جمل�ض  رئي�شة  علي  اآل  خليفة  اآمنة 
�شيدات اعمال عجمان ع�شو جمل�ض 

اإدارة غرفة جتارة و�شناعة عجمان.
اأ�شمى  خليفة  اآمنة  الدكتورة  ورفعت 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل القيادة 
الر�شيدة للدولة واإىل كل من يعي�ض 
مبنا�شبة  الطيبة  الر����ض  ه��ذه  على 

ال�شيدات  اأن�شطة  تطوير  اإىل  تهدف 
ومتكينهن من ممار�شة ان�شطتهن يف 
القت�شاد الوطني وتو�شيع م�شاركاتها 
يف جمال الأعمال القت�شادية حمليا 

واإقليميا.
ج����اء ذل����ك خ����الل الج���ت���م���اع الأول 
ملجل�ض اإدارة �شيدات اعمال عجمان يف 
دورت��ه احلالية وال��ذي عقد يف فندق 

اقت�شاديا  امل������راأة  مت��ك��ني  م���ن  ي��زي��د 
قائمة  مل�����ش��اري��ع  اف���ك���اره���ا  وحت���وي���ل 

وم�شتدامة.
لغرفة  ال��ت��اب��ع   � املجل�ض  وا�شتعر�ض 
جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان - خالل 
وم�شاريع  م��ن��ج��زات  احل��ال��ي��ة  دورت����ه 
اخلطة  ومناق�شة  ال�شابقة  املجل�ض 
والتي   2019 للعام  ال�شرتاتيجية 

•• عجمان -وام:

عجمان  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�ض  اأك��د 
�شرورة تنوع الفعاليات التي ينظمها 
وزيادة   2019 العام  خ��الل  املجل�ض 
التعاون مع خمتلف اجلهات ل�شيما 
القت�شادية  ب���الأن�������ش���ط���ة  امل���ع���ن���ي���ة 
مبا  املنتجة  والأ���ش��ر  ب��امل��راأة  اخلا�شة 

�شوفيا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، اح����م����د   �����ش����راج 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP3880452( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0528182672

فقدان جواز �شفر
جريامن   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ناكوبوان با�شكوال ، الفلبني   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P8847053A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0521108368

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / عمران  خان 
باك�شتان     ، خ�����ان  حم���م���د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EB4100233( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0502156660

فقدان جواز �شفر
اورو���������ض  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
�شربيا     ، جوك�شيموفيك 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )011964925( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0562519419

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو/ �شفا كي�شمان ، 
�شربيا اجلن�شية جواز �شفره 
  )009853046( رق���م 
عليه  ي���ع���رث  ي���رج���ى مم����ن 
�شربيا  ب�����ش��ف��ارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر

اليا�ض  حممد  امل��دع��و/  فقد 
ليت عبدالباي�ض ، بنغالدي�ض 
رقم  ���ش��ف��ره  ج����واز  اجلن�شية 
)BB0504732(    يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
البنغالدي�شية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ريا�ض  حم��م��د  امل����دع����و/  ف��ق��د 
ال�����دي�����ن ب�����ن روف�����ي�����د ع����ل����ى - 
ب��ن��غ��الدي�����ض اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز 
)BJ0660879( شفره رقم�
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان �صهادات اأ�صهمفقدان جواز �شفر
يعلن ال�شيد/جمعة عتيق جمعة ال�شويدي عن فقدان 

�شهادات اأ�شهم �شادرة عن م�شرف ابو ظبي ال�شالمي. 
�شهادة اأ�شهم رقم 10174928

 بعدد ) 163( �شهم 
على من يجدها ت�شليمها مل�شرف ابو ظبي ال�شالمي 

او الت�شال على الرقم 0545555720.

االثنني  10   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12499  
Monday  10   December   2018  -  Issue No   12499



27

املال والأعمال

�شلطان القا�شمي يعتمد موازنة اإمارة ال�شارقة لل�شنة املالية 2019 البالغة 25,7 مليار درهم
•• ال�شارقة-وام: 

اع��ت��م��د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور �شلطان 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن 
ال�شنة  عن  ل��الإم��ارة  العامة  امل��وازن��ة  ام�ض  ال�شارقة 
 25،7“ بلغت نحو  باإجمايل نفقات   2019 املالية 
“ مليار درهم م�شجلة منوا يف حجم النفاق بن�شبة 

.2018 عام  مبوازنة  مقارنة  باملائة   10
وت�شتهدف موازنة العام املقبل اىل حت�شني م�شتوى 
الرفاهية وال�شعادة وتقدمي اأف�شل اخلدمات وتعزيز 
ال���ش��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة وت��ن��اف�����ش��ي��ة الإم������ارة وحت�شني 
العديد  تبنيها  الكلي من خالل  موؤ�شرات القت�شاد 
البعد  ذات  ال�شرتاتيجية  واملوؤ�شرات  الأه���داف  من 

القت�شادي والجتماعي والعلمي والثقايف.
وم���ن اأب�����رز اأه�����داف امل���وازن���ة ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
البنية التحتية لالإمارة وتقدمي الدعم الجتماعي 
وتعالج  امل��واط��ن��ني  تخدم  متنوعة  واأ�شاليب  ب�شيغ 
ال�شتقرار  ل��ه��م  وت�����ش��م��ن  امل��ع��ي�����ش��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
الج��ت��م��اع��ي وال��رف��اه��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
الب�شرية  وال���ط���اق���ات  ب���امل���وارد  امل��ت��ن��ام��ي  اله��ت��م��ام 
والتنمية  البناء  دوره��م يف عمليات  وتعزيز  املواطنة 
خالل  امل��وازن��ة  اجن��ازه��ا  اىل  ت�شعى  التي  امل�شتدامة 

ال�شنة املالية 2019 .
وقال �شعادة ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي رئي�ض 
العامة  امل��وازن��ة  اأن  بال�شارقة  املركزية  املالية  دائ��رة 
الأ�ش�ض والقواعد  العديد من  ا�شتندت اىل  لالمارة 
عك�شت  ال��ت��ي  وامل��ال��ي��ة  والت�شغيلية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التوجيهات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
وروؤيته املتجددة وكذلك توجهات املجل�ض التنفيذي 
امل��ال��ي��ة املركزية  ل���دائ���رة  وال���روؤي���ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة م��ال��ي��ة ق��ائ��م��ة على 
املالية وحتقيق الزدهار  البتكار لتعزيز ال�شتدامة 
البنية  بتطوير  ال�شتثنائي  والهتمام  القت�شادي 

التحتية واخلدمات املجتمعية.
واأ�شاف ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي اأن املوازنة 
المارة  اقت�شاد  ال�شتمرار يف حتفيز  �شرورة  راعت 
حتقيق  ل�شمان  والجتماعية  التنموية  واملتطلبات 
تعزيز  يف  ت�شاهم  والتي  القت�شادي  النمو  معدلت 
القليمية  القت�شادية  اخلارطة  على  ال�شارقة  دور 
وحت�شني  املايل  ال�شتقرار  حتقيق  و�شمان  والعاملية 
م�شتوى التناف�شية لالإمارة من خالل تقدمي خدمات 
م�شتوى  ت��راع��ي  واأن  مم��ي��زة  وا�شرتاتيجية  مالية 
والدوليني  املحليني  للم�شتثمرين  الأعمال  تكاليف 
واأن تكون كافة املعطيات واملوؤ�شرات والنتائج �شمن 
املالية الدولية من حيث معدلت الت�شخم  املعايري 
والنفاق القطاعي وبقية موؤ�شرات القت�شاد الكلي 
وتر�شيد  �شبط  ���ش��ي��ا���ش��ات  اأط���ر  ت��ع��زي��ز  ع��ن  ف�شال 

النفاق احلكومي.
وقال اإن املوازنة تعزز التوجه ال�شرتاتيجي لالإمارة 
واملجالت  امل���راف���ق  ال��ت��ح��ت��ي��ة يف  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
العامة  وال�شحة  البيئة  على  واملحافظة  احليوية 
وتو�شيع الرقعة اخل�شراء يف الإمارة وار�شاء دعائم 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة وت��ط��وي��ر جمالت 
على  اجل���اد  وال��ع��م��ل  الب�شرية  امل����وارد  يف  ال�شتثمار 

تهيئة البيئة التنظيمية املنا�شبة لهم لغر�ض البداع 
احلكومية  اجلهات  دعم  وذل��ك من خالل  والبتكار 
الالزمة  ال��ت��م��وي��ل  متطلبات  ك��اف��ة  وت��وف��ري  م��ال��ي��ا 
وم�شاريعها  م��ب��ادرات��ه��ا  تنفيذ  يف  ق��درات��ه��ا  لتعزيز 
حتقيق  ت�شمن  ك��م��ا  والتن�شغيلية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل��م��ي��زة  اخل���دم���ات  اف�����ش��ل 
والثقايف  والجتماعي  ال�شحي  امل��ج��ال  يف  وب��ال��ذات 
التي  واملمار�شات  املعايري  اف�شل  ووف��ق  والتعليمي 

حتقق الرفاهية وال�شعادة للمجتمع.
من جانبه اأكد �شعادة وليد ال�شايغ املدير العام لدائرة 
 2019 ع��ام  م��وازن��ة  اإن  بال�شارقة  امل��رك��زي��ة  املالية 
اىل  متناهية  و�شمولية  مو�شوعية  وبدقة  اإ�شتندت 
توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف اأن تكون 
هذه املوازنة الأداة ال�شرتاتيجية التي ترتجم روؤية 
ومتطور  احلكومة ومبنظور ع�شري  وا�شرتاتيجية 
وعليه فاإن عملية اعداد املوازنة قد مت يف �شوء اإطار 
املوازنة  بال�شافة اىل ربط  الأجل  النفاق متو�شط 
القت�شادية  املوؤ�شرات  من  بالعديد  لالمارة  العامة 
والجتماعية ومنها تطوير معدل النمو القت�شادي 
اليها  اأ�شار  التي  للفئات  وامل�شاعدات  الدعم  وزي��ادة 
ال�����ش��ارق��ة يف اك���رث منا�شبة  ال�����ش��م��و ح��اك��م  ���ش��اح��ب 
والتي متثل هدفا ل�شموه ي�شعى اىل حتقيق العي�ض 
الرغيد والزدهار الدائم للمواطنني واملقيمني على 
املوازنة  ان  ال�شايغ  وق���ال  البا�شمة.  الم���ارة  اأر����ض 
العامة  املوازنة  باملائة من   63 نحو  �شكلت  اجلارية 
7 ب��امل��ائ��ة ع��ن موازنة  2019 ب��زي��ادة ق��دره��ا  ل��ع��ام 
الراأ�شمالية  امل�شاريع  م��وازن��ة  حققت  كما   2018
لت�شكل   2019 ع��ام  يف  باملائة   29 مقدارها  زي���ادة 

ن�شبة 22 باملائة من املوازنة العامة.
اأم���ا م��وازن��ة ال��دع��م وامل�����ش��اع��دات ف��ق��د �شكلت نحو 
ح��ني �شكلت  يف  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  م��ن  ب��امل��ائ��ة   11
 4 م���وازن���ة ت�����ش��دي��دات ال��ق��رو���ض وف��وائ��ده��ا ن�شبة 
ب��امل��ائ��ة م��ن اج��م��ايل امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة ل��ع��ام 2019 
2018 ما  2 باملائة ع��ن م��وازن��ة  ب��زي��ادة م��ق��داره��ا 
لها  املالية  امل��الءة  ومتانة  احلكومة  ق��درة  يعزز من 
اأجل  وم��ن  ع��ام  وب�شكل  التزاماتها.  كافة  ت�شديد  يف 
ومبادراتها  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  م��ن  احلكومة  متكني 
املالية  دائرة  عملت  فقد  والت�شغيلية  ال�شرتاتيجية 
والعمل  للحكومة  امل��ال��ي��ة  ال���ش��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
باملائة   10 ب��ن�����ش��ب��ة  الن���ف���اق  م�����ش��ت��وى  زي�����ادة  ع��ل��ى 
لتلبي بذلك متطلبات اجلهات احلكومية وحت�شني 
قدرتها ملواجهة متطلبات التنمية وتطوير م�شتوى 
موؤ�شرات �شبط وتر�شيد النفاق احلكومي. اأما على 
العامة حلكومة  للموازنة  الداري  الت�شنيف  �شعيد 
ال�شارقة والتي تندرج �شمن موازنة اجلهات املركزية 
املالية  دائ��رة  عملت  فقد  امل�شتقلة  الهيئات  وموازنة 
اجل��ه��ات على  ه���ذه  م��ع  وبالتن�شيق  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى 
ال�شنتني  خ��الل  امل���وازن���ات  ل��ه��ذه  الن�شبية  الأه��م��ي��ة 
لت�شكل موازنة اجلهات املركزية   2019  -  2018
2019 ب��زي��ادة م��ق��داره��ا 3  61 ب��امل��ائ��ة ل��ع��ام  نحو 
موازنة  �شكلت  ح��ني  يف   2018 م��وازن��ة  ع��ن  باملائة 
الهيئات امل�شتقلة نحو 39 باملائة لعام 2019 بزيادة 

قدرها نحو 23 باملائة عن موازنة 2018 .
القطاعات  اأ�شا�ض  على  املوازنة  تبويب  عملية  وتعد 

تعك�ض  ال��ت��ي  الأدوات  اأه���م  م��ن  واح���دة  القت�شادية 
قطاع  احتل  فقد  للحكومة  ال�شرتاتيجي  التوجه 
اجمايل  من  باملائة   41 ن�شبة  القت�شادية  التنمية 
املوازنة العامة لعام 2019 بزيادة املخ�ش�ض املايل 
لهذا  املخ�ش�ض  عن  باملائة   22 بن�شبة  ال�شنة  لهذه 
القطاع يف موازنة عام 2018 وهذا يعك�ض الهتمام 
البيئة القت�شادية  ال�شتثنائي للحكومة يف تطوير 
وتعزيز  امل�شتثمرين  ج���ذب  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ل���الإم���ارة 

اجتاهات النمو القت�شادي وتناف�شية الإمارة.
الثانية  باملرتبة  التحتية  البنية  ياأتي قطاع  يف حني 
باملائة   26 ن��ح��و  �شكل  ح��ي��ث  الن�شبية  الأه��م��ي��ة  يف 
وازدادت   2019 لعام  العامة  امل��وازن��ة  اجمايل  من 
باملائة   3 بنحو  ال�شنة  لهذه  امل��ايل  املخ�ش�ض  ن�شبة 
التنمية  ق��ط��اع  اأم����ا   .2018 ل��ع��ام  املخ�ش�ض  ع��ن 
اأهميتة  ���ش��ك��ل��ت  ال�����ذي  ال���وق���ت  ف��ف��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الن�شبية نحو 22 باملائة من اجمايل املوازنة العامة 
القطاع  لهذا  امل��ايل  املخ�ش�ض  ان  ال   2019 لعام 
2 باملائة من املبلغ املخ�ش�ض له يف  قد ازداد بن�شبة 
الهتمام  وم�شتوى  يعك�ض حجم  وه��ذا   2018 عام 
من  وذل��ك  الثالثة  املرتبة  احتل  حيث  القطاع  بهذا 
وامل�شاعدات  وال��دع��م  اخل��دم��ات  اأف�شل  توفري  اأج��ل 
الأهمية  و�شكلت  الإم���ارة.  يف  واملقيمني  للمواطنني 
الن�شبية لقطاع الدارة احلكومية والأمن وال�شالمة 
لعام  العامة  امل��وازن��ة  اج��م��ايل  م��ن  باملائة   10 نحو 
املخ�ش�ض  زيادة  متت  فقد  الجتاه  وبذات   2019
املايل لهذا القطاع يف عام 2019 بن�شبة منو بلغت 
 2018 ل��ع��ام  امل���ايل  ب��امل��ائ��ة ع��ن املخ�ش�ض   4 ن��ح��و 
املوازنة  عنا�شر  حتليل  �شعيد  وعلى  القطاع.  لهذا 
2019 فقد �شكلت الرواتب والأجور  اجلارية لعام 
الت�شغيلية  امل��وازن��ة  اج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   43 ن�شبة 
2018 يف  ع��ام  ع��ن  باملائة   3 ب��زي��ادة   2019 لعام 
53 باملائة  حني �شكلت امل�شروفات الت�شعيلية ن�شبة 
موازنة  ع��ن  باملائة   12 من��و  وبن�شبة   2019 لعام 
 4 نحو  الرا�شمالية  امل�شروفات  و�شكلت   .  2018
وب�شكل   2019 لعام  الت�شغيلية  املوازنة  من  باملائة 
مقدارها  منو  ن�شبة  الت�شغيلية  امل��وازن��ة  حققت  ع��ام 
وهذه   2018 بعام  مقارنة   2019 لعام  باملائة   7
بتوفري  احل��ك��وم��ة  اه��ت��م��ام  تعك�ض  م��وؤ���ش��رات  اأي�����ش��ا 
اأهدافها  لتحقيق  احلكومية  للجهات  املالية  القدرة 
اليرادات  �شعيد  وعلى  والت�شغيلية.  ال�شرتاتيجية 
الوقت الذي ت�شكل فيه هذه  العامة للحكومة ففي 
العامة  املوازنة  لتمويل  الرئي�شي  امل�شدر  الي��رادات 
اأ�شتثنائية يف تنمية  حيث اهتمت احلكومة بطريقة 
وتطوير  التح�شيل  كفاءة  وحت�شني  الي���رادات  هذه 
الأدوات والأ�شاليب التقنية والذكية التي تعزز هذه 
العامة  الي����رادات  اجت��اه��ات  حتليل  وب�شاأن  التوجه 
باملائة   67 ن�شبة  الت�شغيلية  الي���رادات  �شكلت  فقد 
من اجمايل موازنة اليرادات لعام 2019 حمققة 

منوا مقداره 6 باملائة مقارنة بعام 2018.
باملائة   13 ن�شبة  الراأ�شمالية  الإي���رادات  �شكلت  كما 
مقارنة  ب��امل��ائ��ة   14 ق��دره��ا  ب���زي���ادة   2019 ل��ع��ام 
اليرادات  �شكلت  فقد  الجت��اه  وب��ذات   2018 بعام 
اجلمركية ن�شبة 4 باملائة لعام 2019 يف حني �شكلت 
اجمايل  م��ن  باملائة   3 نحو  وال��غ��از  النفط  اي����رادات 

موازنة اليرادات لعام 2019 بزيادة قدرها 100 
باملائة عن عام 2018 .

من  باملائة   12 نحو  ال�شريبية  الي����رادات  و�شكلت 
بن�شبة كبرية عن  العامة وازدات  الي��رادات  جمموع 
ال�شبب  وي��ع��ود   2018 لعام  ال�شريبية  الي����رادات 
على  حل�شولها  ال�شارقة  حكومة  توقع  اإىل  ذل��ك  يف 
بداأ  وال���ت���ي  امل�����ش��اف��ة  ال��ق��م��ة  ���ش��ري��ب��ة  م���ن  ح�شتها 

حت�شيلها من بداية عام 2018.
وعلى �شعيد حتليل الإيرادات وفق الت�شنيف الداري 
بلغت  ف��ق��د  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  للجهات احل��ك��وم��ي��ة يف 
نحو  لي��رادات اجلهات احلكومية  الن�شبية  الأهمية 
الي��رادات م�شجلة  موازنة  جمموع  من  باملائة   57
زيادة مقدارها 39 باملائة لعام 2019 مقارنة بعام 
ليرادات  الن�شبية  الأهمية  بلغت  ح��ني  يف   2019
ب��امل��ائ��ة م���ن اجمايل   43 ن��ح��و  امل�����ش��ت��ق��ل��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
حققت  وال��ت��ي  للحكومة  العامة  الي����رادات  م��وازن��ة 

منوا مقدارة 2 باملائة مقارنة بعام 2018 .
اجمالية  زي���ادة  الي����رادات  حققت  فقد  ع��ام  وب�شكل 
2019 مقارنة باجمايل  لعام  باملائة   20 مقدارها 
اليرادات لعام 2018 وذلك ب�شبب ايرادات �شريبة 
الإمارة  موازنة  اعتماد  ومبنا�شبة  امل�شافة.  القيمة 
مبر�شوم �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة 
اأعربت الدائرة املالية املركزية عن تقديرها للجهود 
احلكومية  اجل��ه��ات  بذلتها  التي  واملميزة  الداعمة 
كافة يف اجناز املوازنة خالل فرتة قيا�شية وتقدميها 
لكافة اأنواع الدعم وامل�شاندة لدائرة املالية املركزية.. 
موجهة �شكرها وتقديرها ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن 
حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
ال�شارقة رئي�ض املجل�ض التنفيذي واأ�شحاب ال�شعادة 
توجيهات  من  قدموه  ملا  التنفيذي  املجل�ض  اأع�شاء 
العامة  امل��وازن��ة  اع���داد  ف��رتة  طيلة  ومتابعة  ودع���م 
لالمارة لعام 2018... وال�شكر مو�شول اإىل رئي�ض 
واأع�شاء املجل�ض ال�شت�شاري ملقرتحاتهم وتو�شياتهم 

القيمة واليجابية.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلن �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع عن 
م�شاركته يف معر�ض �شيال ال�شرق الأو�شط 
اأبوظبي  م���رك���ز  يف  ي���ق���ام  ال�����ذي   2018
وذل���ك  “اأدنيك”،  ل��ل��م��ع��ار���ض  ال��وط��ن��ي 
ممولة  ومتو�شطة  �شغرية  م�شاريع  ع��رب 
قطاعي  يف  والعاملة  قبله  من  ومدعومة 
والتي  وال�شيافة  وامل�����ش��روب��ات،  الأغ��ذي��ة 
ال�شندوق.  م�����ش��اري��ع  م��ن   18% ت�شكل 
وتاأتي امل�شاركة يف اإطار م�شاعي ال�شندوق 
امل�شتمرة لدعم رواد الأعمال وتعزيز ثقافة 
اأ�شحاب  ال��ع��م��ل احل�����ّر، م���ن خ���الل دع���م 
جديدة  اأ����ش���واق  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل�����ش��اري��ع 
اآفاق عملهم والرتويج ملنتجاتهم  وتو�شيع 
وخدماتهم وتطوير اأعمالهم مبا يتما�شى 
التنموية  للم�شرعات  اأبوظبي  برنامج  مع 

ال�شمو  اأطلقه �شاحب  الذي   ،”21 “غداً 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  عهد 
امل�شلحة، بهدف بناء اقت�شاد م�شتدام قائم 
على املعرفة، وحتفيز الأعمال وال�شتثمار، 
منظومة  وت���ط���وي���ر  امل���ج���ت���م���ع،  وت��ن��م��ي��ة 

البتكار.
الن�شخة  يف  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ن���دوق  وي�������ش���ارك 
تقيمه  ال�������ذي  امل���ع���ر����ض  م����ن  ال���ت���ا����ش���ع���ة 
مع  ا�شرتاتيجية  ب�شراكة  �شيال  جمموعة 
ويحظى  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الرئا�شة  �شوؤون  وزير 
وميتد  الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
لثالثة اأيام متتالية، من خالل جمموعة 
متنوعة من امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

والأغذية  ال�شيافة،  قطاعي  يف  العاملة 
لل�شناعات  “دانات  وه����ي  وامل�������ش���روب���ات، 
و”م�شنع  امل�شاهري،  و”قهوة  الغذائية”، 
و”اك�شلن�ض  والأجبان”،  للمخلالت  الدار 
م�شاركة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ذ.م.م”،  م��ي��ت 
الع�شوي”  ال�����ش��اي  “جتارة  م�����ش��روع��ي 

و”زرعي«.
ويف هذا ال�شياق اأكد �شعادة عبداهلل �شعيد 
ل�شندوق  التنفيذي  الرئي�ض  ال��درم��ك��ي، 
اأهمية  ع��ل��ى  امل�����ش��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة 
والقليمية  املحلية  املعار�ض  يف  امل�شاركة 
توجهات  من  انطالقاً  الهادفة،  والعاملية 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  دع����م  يف  ال�����ش��ن��دوق 
منتجاتها  ت�شدير  عملية  يف  واملتو�شطة 
ال�شرق  دول  اإىل  ال��ع��ال��ي��ة  اجل������ودة  ذات 
الأو����ش���ط و���ش��رق اآ���ش��ي��ا، م�����ش��دداً ع��ل��ى دور 
هذه املعار�ض والفعاليات يف حتقيق غايات 

وتطوير  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال�����ش��ن��دوق 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة املحلية، من 
موؤ�ش�شي  الأع��م��ال،  رواد  م�شاعدة  خ��الل 
خدماتهم  ع���ر����ض  ع��ل��ى  امل�������ش���اري���ع  ت��ل��ك 
عن  تعريفية  ملحة  وت��ق��دمي   ومنتجاتهم 
اأ�شواق  على  والتعرف  و�شركاتهم  عملهم 
جديدة حتقق لهم النمو امل�شتدام. موؤكداً 
موا�شلة العمل من اأجل تهيئة بيئة اأعمال 
يف  الأع���م���ال  ري����ادة  وت��ط��ور  لنمو  منا�شبة 
والبداع،  الإبتكار  قوامها  الإم��ارات،  دولة 
املتطورة،  التقنيات  اأح���دث  على  وتعتمد 
مما  ال�شطناعي،  وال��ذك��اء  التكنولوجيا 
الأ�شواق  يف  املناف�شة  على  ق���ادرة  يجعلها 

املحلية والإقليمية والعاملية.
�شندوق  يف  “نعمل  ����ش���ع���ادت���ه:  واأردف 
خليفة على تنفيذ جمموعة من املبادرات 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  امل��خ�����ش�����ش��ة  وال����ربام����ج 

املطلوب لرواد الأعمال، ومتكني م�شاريعهم 
والزدهار،  النجاح  حتقيق  من  واأفكارهم 
املحلي  ال��ن��اجت  على  ب���دوره  ينعك�ض  ال���ذي 
التنويع  �شيا�شة  ويعزز  للدولة،  الإجمايل 
من  ون�شعى  تنتهجها.  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي 
خالل معر�ض �شيال 2018، اإىل ت�شجيع 
الفعاليات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  الأع���م���ال  رواد 
تفتح  ق��د  ال��ت��ي  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  العاملية 
والتقدم، يف  للنمو  اأمامهم فر�شاً جديدة 
ال�شنوات،  مر  على  م�شريتنا  �ش��هدت  حني 
التي  والأه�����داف  الجن��ازات  م��ن  العدي��د 
ت�شب يف دعم م�شرية التنمية الجتماعية 
التي ت�شهدها الدولة والرامية اإىل حتقيق 
املواطنني من  الرفاه الجتماعي ومتكني 
قي�م  وغ�ر�ض  املعي�شي،  م�شتواهم  حت�شني 
اأو�ش��اط  بني  والبت��كار  والري��ادة  امل��ب��ادرة 

املواطني��ن.«

االإمارات لتموين الطائرات م�شغال
 رئي�شيا جلناح نيوزيلندا يف اإك�شبو 2020 

•• دبي -وام:

التابعة  ال�����ش��رك��ات  اإح����دى   - الطائرات”  لتموين  “ الإم�����ارات  اأخ��ت��ريت 
ملجموعة الإمارات و التي تعد من بني كربيات �شركات التموين يف العامل 
- لتقدمي خدمات ال�شيافة والدعم الت�شغيلي جلناح نيوزيلندا يف معر�ض 
اإك�شبو 2020 دبي الذي �شيقام على م�شاحة 2000 قدم مربع. ويعترب 
املطعم حجر الأ�شا�ض جلناح نيوزيلندا الذي �شيتميز بتقدمي اأرقى املاأكولت 
اأمهر  اأيدى  على  النيوزيلندية  ال�شيافة  جتربة  للزوار  ويتيح  وامل�شروبات 
التنفيذي  املدير  حممد  �شعيد  وق��ال  الطائرات.  لتموين  الإم���ارات  طهاة 
الوجهات  اأه��م  من  نيوزيلندا  “تعد  الطائرات:  لتموين  الإم���ارات  ل�شركة 
العاملية و�شي�شمح لنا نهجها املبتكر يف جمال ال�شيافة با�شتعرا�ض خرباتنا 
لزوار  م��ن نوعها  ف��ري��دة  وت��وف��ري جت��ري��ة  وال�شيافة  امل��اأك��ولت  يف جم��ال 

اجلناح«.

»�شينهوا اأويل« ال�شينية ت�شتحوذ
 على 4 % يف االمتياز الربي الأدنوك

•• اأبوظبي -وام: 

 “ ا�شتحواذ  عن  ام�ض  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
نورث برتوليوم اإنرتنا�شيونال” التابعة ل��شركة “�شينهوا اأويل” ال�شينية 
كانت  التي  لأدن���وك  التابع  ال��ربي  المتياز  يف   4% ن�شبة  على  امل��ح��دودة 

متتلكها �شابقا ال�شركة ال�شينية املحدودة للطاقة.
ذلك  و  احل�شة  تخ�شي�ض  اأبوظبي  يف  للبرتول  الأع��ل��ى  املجل�ض  واعتمد 
امتيازات  يف  للم�شاركة  املجال  اإت��اح��ة  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  متا�شيا 
اأب��وظ��ب��ي للنفط وال���غ���از اأم����ام ���ش��رك��اء ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ل��دي��ه��م ال���ق���درة و 
املال  الت�شغيلية وراأ�ض  املتطورة واخلربة  التكنولوجيا  ال�شتعداد لتوظيف 

وتعزيز و�شول منتجات اأدنوك اإىل اأ�شواق جديدة.
و مت توثيق عملية النقل من قبل معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير دولة الرئي�ض التنفيذي ل�شركة برتول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك “ 
وجمموعة �شركاتها” وليو يي جيانغ رئي�ض جمل�ض اإدارة “�شينهوا اأويل” 

ال�شينية.
“ تعك�ض  اجلابر:  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
هذه اخلطوة املكانة املتميزة لدولة الإم��ارات وجهة عاملية رائدة يف جمال 
بيئة  ال��دول��ة  وام��ت��الك  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  بف�شل  وذل���ك  وال�شتثمار  الطاقة 
اأويل”  “ �شينهوا  التعاون مع  اإىل  واآمنة.. ونتطلع  اأعمال قوية وم�شتقرة 
مبا يحقق منافع متبادلة وي�شمن ال�شتفادة من فر�ض النمو من خالل 
 2030 املتكاملة  اأدن��وك  ا�شرتاتيجية  لتنفيذ  جهودنا  يف  امل�شرتك  العمل 

للنمو الذكي«.

حر�صًا على فتح اآفاق جديدة اأمام رواد االأعمال يف قطاعي االأغذية وامل�صروبات وال�صيافة

»�شندوق خليفة« ي�شارك يف »معر�ض �شيال ال�شرق االأو�شط 2018« عرب نخبة من امل�شاريع

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/4258  جتاري جزئي              

ان  العاين  جمهول حمل القامة مبا  زي��دان  املدعي عليه / 1-يا�شر حممد  اىل 
�شيف  حممد  خليفة  وميثله/خالد  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  امل�شرق  بنك  املدعي/ 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حثبور  
وقدره )360600.34 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
احلكم  �شمول  و  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2018/12/26  
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2047  جتاري كلي               

اىل امل��دع��ي عليه /1-و���ش��ام ج��م��ال رع��د جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
امل�شلم  احمد احلارثي وميثله/ حممد حمد م�شعود علي  بن  ابراهيم بن حممد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   6563630(
المتناع عن ال�شداد وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
تاريخ  ���ش��ادف  حيث   Ch1.C.15 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�شاعة   2018/12/18
18/11/20 اإجازة مبنا�شبة املولد النبوي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1406  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شوبرميو خلدمات التنظيف - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بي�شنو باندي وميثله / �شيف عبيد را�شد عبيد ال�شام�شي  قد اأقام عليك 
ابوظبي  بنك  مع  جدولة  ب��اإج��راء  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
التجاري وا�شبتدال ال�شيكات امل�شحوبة على البنك با�شم ال�شركة والزامها ب�شداد مبلغ 
)11700.00 درهم( عبارة عن الق�شط املدفوع للبنك من قيمة املديونية ل�شالح املدعي 
املوافق 2018/12/24   الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  والتعاب.   وامل�شاريف  والر�شوم 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن بالن�صر حل�صور اجتماع خربة ح�صابية  

املطلوب اعالنه/ جي�شت لين للنقليات - �ض ذ م م 
بهذا يعلن اخلبري احل�شابي/ ايوب عبداهلل اأحمد/املعني من قبل حماكم 
املدعية/  م��ن  امل��ق��ام��ة   ، ج��زئ��ي  2018/2469 جت���اري  رق��م  الق�شية  دب��ي يف 
�شد   - م  م  ذ  �ض   - والرفع  التحميل  واآلت  لتاأجري معدات  ليفت  �شيف�شت 
املدعي عليها / جي�شت لين للنقليات - �ض ذ م م - بان املدعي عليها مدعوة 
لتقدمي دفاعها وح�شور اجتماع اخلربة املحدد لعقده يوم الربعاء املوافق 
مكتب  يف  �شباحا  والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  مت��ام  يف  وذل��ك   2018/12/12
اخلبري الكائن يف الق�شي�ض ال�شناعية 3 - بناية كا�شكو - الطابق الثاين 

- مكتب رقم )216( - �شارع دم�شق - هاتف 043433131
 اخلبري / ايوب عبداهلل

اعـــلن بالن�صـــر

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/2564  جتاري جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  نا�شر  حممد  �شيد  نا�شر  في�شل  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  2018/11/29  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اليا�شني  حممد  عبداخلالق  ل�شالح/مازن  اع��اله  امل��ذك��ورة 
�شنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م(  الف  املدعي مبلغ مقداره )مائة  اىل  ي��وؤدي  ان 
ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى  ت��اري��خ:2018/7/11  من 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2397  جتاري كلي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  للتجارة  ال�شعيد  املدعي عليه / 1-امل�شتقبل  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /دي��ن��ا ب��ن��ك اوف����ر ���ش��ي��ز - ف���رع ومي��ث��ل��ه:ح�����ش��ني ع��ل��ي ح�����ش��ن علي 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البناي 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )18750829.65( وق���دره 
الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12
املوافق:2018/12/18 ال�شاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2318  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-رانا طارق �شعيد 2- برو واي انرتنا�شيونال لتاأجري معدات 
/اأمري  املدعي  ان  القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  والرفع  التحميل  واللت 
بويا بهمن هومان وميثله:زايد �شعيد را�شد �شعيد ال�شحي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره )3.070.000( 
ا�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
املوافق:2018/12/24  التام.وحددت لها جل�شة يوم الثنني  ال�شداد  ال�شيك وحتى 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch2.E.21:بالقاعة ���ض  ال�����ش��اع��ة:09:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/4211  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة اخلليج البحرية لل�شيانة واخلدمات املالحية - دبي - 
ذ.م.م جيمو�ض دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /البواردي الفنية ال�شناعية 
�ض.ذ.م.م وميثله:ح�شني علي ح�شن علي البناي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )165785( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
لها  التام.وحددت  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب 
  ch1.C.12:جل�شة يوم الثنني املوافق:2018/12/24 ال�شاعة:08:30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

االثنني  10   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12499  
Monday  10   December   2018  -  Issue No   12499

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اإعلن بالن�صر

رقم )2018/7185 (
املنذر  : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : ب�شت �شاند �شتون للتجارة العامة - �ض ذ م م 
املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم 2018/1/236210 

بتاريخ �شابق ا�شتاجر املنذر اليه العقار من املنذر بالعنوان املذكور بالنذار العديل ومل 
يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتقال للعقار من غري م�شوغ �شرعي و�شند قانوين 
وحيث ان املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شداد 
ن�شر هذا  تاريخ  اق�شاها )ثالثون يوما من  امل�شتحقات اليجارية يف خالل فرتة  كافة 
النذار العديل( ، وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ الجراءات القانونية و�شوف تتحملون 

كافة التعاب وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإعلن بالن�صر
رقم )2018/7187 (

املنذر  : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : مدينة امليمون للتجارة  - ذ م م 

املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم 2018/1/237792 
بتاريخ �شابق ا�شتاجر املنذر اليه العقار من املنذر بالعنوان املذكور بالنذار العديل ومل 
يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتقال للعقار من غري م�شوغ �شرعي و�شند قانوين 
وحيث ان املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر/املنذر اليه ب�شداد 
ن�شر هذا  تاريخ  اق�شاها )ثالثون يوما من  امل�شتحقات اليجارية يف خالل فرتة  كافة 
النذار العديل( ، وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ الجراءات القانونية و�شوف تتحملون 

كافة التعاب وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإعلن بالن�صر
رقم )2018/7344 (

املنذر  : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : �شركة اريانا لتاأجري ال�شيارات - �ض ذ م م 

املو�شوع : 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر / امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��داد ك��اف��ة امل�شتحقات الي��ج��اري��ة يف خالل 
فرتة اق�شاها )30( يوم من تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ 
الج��راءات الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة 
بكافة  اليه  املنذر  ، وحتميل  والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�شرر  ايجارية 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اإعلن بالن�صر

رقم )2018/7345 (
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : عبداجلبار عبدالرحمن 
املو�شوع : 

ي��ن��ذر امل��ن��ذر / امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��داد ك��اف��ة امل�شتحقات الي��ج��اري��ة يف خالل 
فرتة اق�شاها )30( يوم من تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ 
الج��راءات الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة 
بكافة  اليه  املنذر  ، وحتميل  والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�شرر  ايجارية 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1869  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1- بريفيا انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م ، 2-كولديب �شانكر فيديا 
�شانكر - ب�شفته المني 3-بيو�ض �شانكري ماتور - ب�شفته الم��ني  4-راجني�ض �شانكري ماتور - 
ب�شفته المني - جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/ بنك ات�ض ا�ض بي �شي فرع دبي  قد اقام 
املحكمة  بتاريخ 2018/11/26 حكمت  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله  املذكورة  الدعوى 
وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�ض �شاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته 
كالتي :- الطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل 
ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�شالت  على  والط���الع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  مقر 
وجدت ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�شرون 
املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  املحكمة جل�شة  ب�شدادها. وح��ددت لها  املدعي  البنك  وال��زم��ت  ال��ف دره��م  
2018/12/19  ال�شاعة 30 : 9 �شباحا يف القاعة Ch2.E.22. يف حال عدم �شداد المانة وجل�شة 

2018/12/24 يف حال �شداد المانة ولإيداع التقرير. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اعلن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1591  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - يل هو هوي  جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/ 
بنك ابوظبي التجاري قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/11/19 احلكم التمهيدي 
التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف 
احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول  ال���دور  �شاحب  املخت�ض 
ال�شادر بتلك اجلل�شة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني  املوافق 
2018/12/10  ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة 

عدم �شداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1888  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شركة اية اوه ا�ض تريدينغ - م د م �ض  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك اي ان جي بلجيكا بروك�شيل فرع جنيف - قد اأقام عليك الدعوى 
 9.255.818.51( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها 
والفائدة  اإم���ارات���ي(  دره���م   34.061.412.12 مببلغ  ي��ع��ادل��ه��ا  م��ا  او  ام��ري��ك��ي  دولر 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. ت�شمني املدعي عليها 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  
2018/12/23  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/3481  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-راف����ت اح��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
روي��ال جلف للمقاولت - �ض ذ م م وميثله / فهد عبد قمرب حممد  قد اأقام 
مببلغ  مت�شامنني  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
 %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   81.471( وق��دره 
الثالثاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.   ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  من 
املوافق  2019/1/8  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
       اعادة اعلن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/3992  جتاري جزئي 
ا�شيا للتجارة - �ض ذ م م 2-راحيل خمتار �شيد خمتار  ي��ورو  اىل املدعي عليه / 1- �شركة 
علي - ب�شفته �شامن �شخ�شي - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الإمارات 
قد   - ح��رز   بن  من�شور  حبيب  عبداحلكيم   / وميثله  عامة  م�شاهمة  �شركة   - الإ�شالمي 
والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
والتكافل وعلى انفراد بان يوؤديا للمدعي مبلغ اإجمايل قدره )212.985.61 درهم بالغرامة 
التاأخريية بواقع 9% وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزام بالر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2018/12/12 ال�شاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2323  جتاري كلي               

جمهول   - دب��ي  ف��رع   - م  م  ذ   - العامة  للمقاولت  ال��ف��ارع��ة  �شركة   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ النور�ض لأعمال احلفر وردم الأرا�شي وت�شويتها - �ض ذ م م 
وميثلها امل�شفي القانوين / ام ايه كيه حما�شبون قانونيون وا�شت�شاريون وميثله / فتيحة 
حممد برجو قوراري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )838710.16 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة    2018/12/24 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها 
لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/3995  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- قوانتيم لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ باحل�شا كار رينتال - �ض ذ م م وميثله / ح�شني علي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - لوتاه  عبدالرحمن 
عليه مببلغ وقدره )14.967 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق  2018/12/11  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اعادة اعلن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/301  ا�صتئناف عقاري    

جمهول  ب��ورلن��د   �شديقي  �شامان  1-ف��رح  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ا�شتاأنف  ق��د  امل�شتاأنف /م��اي��ك��ل ج��وت��ني    ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
كلي  ع��ق��اري   2017/599 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
املوافق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2018/10/15 ب��ت��اري��خ 
 ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2019/1/7
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/382   تنفيذ جتاري  
م�شوؤولية  ذات  )�شركة  الذهبية  ال�شوكة  مطعم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��دودة(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة اخلليج 
هوي�شل  علي  ع��ب��داهلل  را���ش��د   / وميثله  م  م  ذ   - التحويلية  لل�شناعات 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - النعيمي 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )103879.03( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

فقدت كل من املدعو / اأحمد �شيف 
العي�شائي - وعفراء حمدان ، و�شيخة احمد 
�شهادات ا�شهم �شادرة من م�شرف ابوظبي 
ال�شالمي ، )من يجدها عليه التوا�شل مع 

امل�شرف املدون اعاله او على تليفون
 رقم 050/6178111( 

فقدان �صهادة ا�صهم 
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/3966  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ني�شت لل�شياحه �ض.ذ.م.م 2- فينود برايهاكاران ناير ب�شفته ال�شخ�شية 
وب�شفته مديرا - ني�شت لل�شياحة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ميلوين 
عليك  اأق��ام  قد  تهلك  حممد  عبدالرزاق  وميثله:را�شد  اي�شيلدي�ض  رودريجو�ض  ماتيا�ض 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )33000(
الق�شائيه وحتى ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري رقم:1779/2018.وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق:2018/12/12 ال�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
فيجنز كونيكتد منطقة حرة - ذ م م هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة م�شجلة 
لدى �شلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�شة رقم 17535وعنوانها امل�شجل يف املقر 
�شي 309 الطابق الثالث مبني اأوفي�ض بارك بلوك �شي �ض.ب. 9275، دبي، الإمارات العربية 

املتحدة، )»ال�شركة«(، تعلن اأنه وفقا لقرار ال�شركاء بتاريخ 8 اأكتوبر 2018؛ �شيتم حل ال�شركة 
اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من  اختياريا مبوجب الإجراء املن�شو�ض عليه يف املادة 101 

يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�شنة 2016.
اأي طرف معني لديه مطالبة �شد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�شون 45 يوما من تاريخ هذا 

الإ�شعار عن طريق الربيد امل�شجل اأو الت�شال ب�:
ال�شيد  : ماركو ويليام جو�شم فا�شن 

اإ�شم ال�شركة: فيجنز كونيكتد منطقة حرة - ذ م م
�ض.ب.: 9275 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم :0097143912440
mfaassen@kinly.com : بريد اللكرتوين

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

ا�صعار بالت�صفية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31754 (

املنذر   :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليها :  الدار امللكي للمفرو�شات ذ.م.م  .

درهم   )91،065.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
ال�شارقة( من نوع  71462/ خ�شو�شي /الفئة الوىل/   ( ال�شيارة رقم  على 
اأبي�ض(واملمولة   ( اللون   ) )ميت�شوبي�شي لن�شر_ �شالون ( موديل )2015 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31755 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليه :  عبداملوىل اإبراهيم عبداملوىل ح�شني 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )22،523.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 15178/ خ�شو�شي /الفئة C/ راأ�ض اخليمة( من نوع ) كيا 
ل�شاحلكم  واملمولة  ف�شي(    ( اللون   ) �شرياتو _ �شالون ( موديل )2016 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31753 (

املنذر   :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليها :  �شركة طليطله لالعمال الكهربائية وامليكانيكية ذ،م.م  .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )34،624.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
تويوتا   ( نوع  من  اأبوظبي(  ال�شيارة رقم ) 60527/ خ�شو�شي /الفئة 5/ 
فور�شرن _ ا�شتي�شن ( موديل )2014 ( اللون ) ف�شي( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31750 (

املنذر   :  م�شرف ابوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليه :  حممد �شعيد �شالح ف�شل الربيكي  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )206،893.80( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 9665/ خ�شو�شي /الفئة 8 / اأبوظبي ( من نوع ) لكز�ض ال 
اك�ض 570 _ ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( اللون ) اأبي�ض/لوؤلوؤي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31759 (

املنذر   :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليها :  الفنية لتجارة ال�شحوم وزيوت التزليق ذ.م.م 

درهم   )46،016.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
31239/ خ�شو�شي /الفئة الثالثة/ ال�شارقة( من نوع  على ال�شيارة رقم ) 
)اأبي�ض(  واملمولة  اللون   ) ( موديل )2016  ) تويوتا هاي�ض _ فان �شحن 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31751 (

املنذر   :  م�شرف ابوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليه :  علي خليفه عبدالكرمي يو�شف البلو�شي   .

درهم   )138،468.28( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 7932/ خ�شو�شي /الفئة H / دبي ( من نوع ) لكز�ض ال 
اك�ض 570 _ ا�شتي�شن ( موديل )2014 ( اللون ) اأبي�ض/لوؤلوؤي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31758 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليه : عبداملوىل اإبراهيم عبداملوىل ح�شني  .

درهم   )32،378.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 9314/ خ�شو�شي /B/ راأ�ض اخليمة ( من 
اللون ) ف�شي(  واملمولة  نوع ) كيا �شرياتو_ �شالون ( موديل )2016 ( 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31752 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليها :  ور�شه افتخار جهاجنري ل�شيانة ال�شيارات 

درهم   )55،187.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 29078/ خ�شو�شي /الفئة الوىل/ ال�شارقة( من نوع ) 
واملمولة  اأ�شود(   ( اللون   ) ( موديل )2012  لكز�ض اي ا�ض 250 _ �شالون 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اإعلن بالن�صر

رقم )2018/7185 (
املنذر  : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : ب�شت �شاند �شتون للتجارة العامة - �ض ذ م م 
املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم 2018/1/236210 

بتاريخ �شابق ا�شتاجر املنذر اليه العقار من املنذر بالعنوان املذكور بالنذار العديل ومل 
يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتقال للعقار من غري م�شوغ �شرعي و�شند قانوين 
وحيث ان املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شداد 
ن�شر هذا  تاريخ  اق�شاها )ثالثون يوما من  امل�شتحقات اليجارية يف خالل فرتة  كافة 
النذار العديل( ، وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ الجراءات القانونية و�شوف تتحملون 

كافة التعاب وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإعلن بالن�صر
رقم )2018/7187 (

املنذر  : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : مدينة امليمون للتجارة  - ذ م م 

املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم 2018/1/237792 
بتاريخ �شابق ا�شتاجر املنذر اليه العقار من املنذر بالعنوان املذكور بالنذار العديل ومل 
يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتقال للعقار من غري م�شوغ �شرعي و�شند قانوين 
وحيث ان املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر/املنذر اليه ب�شداد 
ن�شر هذا  تاريخ  اق�شاها )ثالثون يوما من  امل�شتحقات اليجارية يف خالل فرتة  كافة 
النذار العديل( ، وال �شي�شطر املنذر من اتخاذ الجراءات القانونية و�شوف تتحملون 

كافة التعاب وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإعلن بالن�صر
رقم )2018/7344 (

املنذر  : الدلل للعقارات 
املنذر اليه : �شركة اريانا لتاأجري ال�شيارات - �ض ذ م م 

املو�شوع : 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر / امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��داد ك��اف��ة امل�شتحقات الي��ج��اري��ة يف خالل 
فرتة اق�شاها )30( يوم من تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ 
الج��راءات الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة 
بكافة  اليه  املنذر  ، وحتميل  والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�شرر  ايجارية 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اإعلن بالن�صر

رقم )2018/7345 (
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : عبداجلبار عبدالرحمن 
املو�شوع : 

ي��ن��ذر امل��ن��ذر / امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��داد ك��اف��ة امل�شتحقات الي��ج��اري��ة يف خالل 
فرتة اق�شاها )30( يوم من تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ 
الج��راءات الق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة 
بكافة  اليه  املنذر  ، وحتميل  والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�شرر  ايجارية 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1869  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1- بريفيا انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م ، 2-كولديب �شانكر فيديا 
�شانكر - ب�شفته المني 3-بيو�ض �شانكري ماتور - ب�شفته الم��ني  4-راجني�ض �شانكري ماتور - 
ب�شفته المني - جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/ بنك ات�ض ا�ض بي �شي فرع دبي  قد اقام 
املحكمة  بتاريخ 2018/11/26 حكمت  املحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله  املذكورة  الدعوى 
وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�ض �شاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته 
كالتي :- الطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم والنتقال اىل 
ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�شالت  على  والط���الع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  مقر 
وجدت ال�شجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�شرون 
املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  املحكمة جل�شة  ب�شدادها. وح��ددت لها  املدعي  البنك  وال��زم��ت  ال��ف دره��م  
2018/12/19  ال�شاعة 30 : 9 �شباحا يف القاعة Ch2.E.22. يف حال عدم �شداد المانة وجل�شة 

2018/12/24 يف حال �شداد المانة ولإيداع التقرير. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اعلن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1591  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - يل هو هوي  جمهول حمل القامة  مبا ان املدعي/ 
بنك ابوظبي التجاري قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/11/19 احلكم التمهيدي 
التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف 
احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول  ال���دور  �شاحب  املخت�ض 
ال�شادر بتلك اجلل�شة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني  املوافق 
2018/12/10  ال�شاعة 30 : 09 �شباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة 

عدم �شداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1888  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شركة اية اوه ا�ض تريدينغ - م د م �ض  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك اي ان جي بلجيكا بروك�شيل فرع جنيف - قد اأقام عليك الدعوى 
 9.255.818.51( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها 
والفائدة  اإم���ارات���ي(  دره���م   34.061.412.12 مببلغ  ي��ع��ادل��ه��ا  م��ا  او  ام��ري��ك��ي  دولر 
القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. ت�شمني املدعي عليها 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  
2018/12/23  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/3481  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-راف����ت اح��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
روي��ال جلف للمقاولت - �ض ذ م م وميثله / فهد عبد قمرب حممد  قد اأقام 
مببلغ  مت�شامنني  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
 %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   81.471( وق��دره 
الثالثاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.   ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  من 
املوافق  2019/1/8  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
       اعادة اعلن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/3992  جتاري جزئي 
ا�شيا للتجارة - �ض ذ م م 2-راحيل خمتار �شيد خمتار  ي��ورو  اىل املدعي عليه / 1- �شركة 
علي - ب�شفته �شامن �شخ�شي - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�شرف الإمارات 
قد   - ح��رز   بن  من�شور  حبيب  عبداحلكيم   / وميثله  عامة  م�شاهمة  �شركة   - الإ�شالمي 
والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
والتكافل وعلى انفراد بان يوؤديا للمدعي مبلغ اإجمايل قدره )212.985.61 درهم بالغرامة 
التاأخريية بواقع 9% وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزام بالر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2018/12/12 ال�شاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2323  جتاري كلي               

جمهول   - دب��ي  ف��رع   - م  م  ذ   - العامة  للمقاولت  ال��ف��ارع��ة  �شركة   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ النور�ض لأعمال احلفر وردم الأرا�شي وت�شويتها - �ض ذ م م 
وميثلها امل�شفي القانوين / ام ايه كيه حما�شبون قانونيون وا�شت�شاريون وميثله / فتيحة 
حممد برجو قوراري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )838710.16 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة    2018/12/24 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها 
لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/3995  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- قوانتيم لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ باحل�شا كار رينتال - �ض ذ م م وميثله / ح�شني علي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد   - لوتاه  عبدالرحمن 
عليه مببلغ وقدره )14.967 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة   
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق  2018/12/11  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اعادة اعلن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/301  ا�صتئناف عقاري    

جمهول  ب��ورلن��د   �شديقي  �شامان  1-ف��رح  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ا�شتاأنف  ق��د  امل�شتاأنف /م��اي��ك��ل ج��وت��ني    ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
كلي  ع��ق��اري   2017/599 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
املوافق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2018/10/15 ب��ت��اري��خ 
 ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2019/1/7
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/382   تنفيذ جتاري  
م�شوؤولية  ذات  )�شركة  الذهبية  ال�شوكة  مطعم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��دودة(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة اخلليج 
هوي�شل  علي  ع��ب��داهلل  را���ش��د   / وميثله  م  م  ذ   - التحويلية  لل�شناعات 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - النعيمي 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )103879.03( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

فقدت كل من املدعو / اأحمد �شيف 
العي�شائي - وعفراء حمدان ، و�شيخة احمد 
�شهادات ا�شهم �شادرة من م�شرف ابوظبي 
ال�شالمي ، )من يجدها عليه التوا�شل مع 

امل�شرف املدون اعاله او على تليفون
 رقم 050/6178111( 

فقدان �صهادة ا�صهم 
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/3966  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ني�شت لل�شياحه �ض.ذ.م.م 2- فينود برايهاكاران ناير ب�شفته ال�شخ�شية 
وب�شفته مديرا - ني�شت لل�شياحة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ميلوين 
عليك  اأق��ام  قد  تهلك  حممد  عبدالرزاق  وميثله:را�شد  اي�شيلدي�ض  رودريجو�ض  ماتيا�ض 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره 
املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )33000(
الق�شائيه وحتى ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري رقم:1779/2018.وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء املوافق:2018/12/12 ال�شاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
فيجنز كونيكتد منطقة حرة - ذ م م هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة م�شجلة 
لدى �شلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�شة رقم 17535وعنوانها امل�شجل يف املقر 
�شي 309 الطابق الثالث مبني اأوفي�ض بارك بلوك �شي �ض.ب. 9275، دبي، الإمارات العربية 

املتحدة، )»ال�شركة«(، تعلن اأنه وفقا لقرار ال�شركاء بتاريخ 8 اأكتوبر 2018؛ �شيتم حل ال�شركة 
اخلا�شة  لل�شركات  املنظمة  اللوائح  من  اختياريا مبوجب الإجراء املن�شو�ض عليه يف املادة 101 

يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�شنة 2016.
اأي طرف معني لديه مطالبة �شد ال�شركة عليه بتقدميها يف غ�شون 45 يوما من تاريخ هذا 

الإ�شعار عن طريق الربيد امل�شجل اأو الت�شال ب�:
ال�شيد  : ماركو ويليام جو�شم فا�شن 

اإ�شم ال�شركة: فيجنز كونيكتد منطقة حرة - ذ م م
�ض.ب.: 9275 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم :0097143912440
mfaassen@kinly.com : بريد اللكرتوين

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

ا�صعار بالت�صفية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31754 (

املنذر   :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليها :  الدار امللكي للمفرو�شات ذ.م.م  .

درهم   )91،065.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
ال�شارقة( من نوع  71462/ خ�شو�شي /الفئة الوىل/   ( ال�شيارة رقم  على 
اأبي�ض(واملمولة   ( اللون   ) )ميت�شوبي�شي لن�شر_ �شالون ( موديل )2015 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31755 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليه :  عبداملوىل اإبراهيم عبداملوىل ح�شني 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )22،523.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 15178/ خ�شو�شي /الفئة C/ راأ�ض اخليمة( من نوع ) كيا 
ل�شاحلكم  واملمولة  ف�شي(    ( اللون   ) �شرياتو _ �شالون ( موديل )2016 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31753 (

املنذر   :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليها :  �شركة طليطله لالعمال الكهربائية وامليكانيكية ذ،م.م  .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )34،624.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
تويوتا   ( نوع  من  اأبوظبي(  ال�شيارة رقم ) 60527/ خ�شو�شي /الفئة 5/ 
فور�شرن _ ا�شتي�شن ( موديل )2014 ( اللون ) ف�شي( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31750 (

املنذر   :  م�شرف ابوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليه :  حممد �شعيد �شالح ف�شل الربيكي  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )206،893.80( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 9665/ خ�شو�شي /الفئة 8 / اأبوظبي ( من نوع ) لكز�ض ال 
اك�ض 570 _ ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( اللون ) اأبي�ض/لوؤلوؤي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31759 (

املنذر   :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليها :  الفنية لتجارة ال�شحوم وزيوت التزليق ذ.م.م 

درهم   )46،016.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
31239/ خ�شو�شي /الفئة الثالثة/ ال�شارقة( من نوع  على ال�شيارة رقم ) 
)اأبي�ض(  واملمولة  اللون   ) ( موديل )2016  ) تويوتا هاي�ض _ فان �شحن 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31751 (

املنذر   :  م�شرف ابوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليه :  علي خليفه عبدالكرمي يو�شف البلو�شي   .

درهم   )138،468.28( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 7932/ خ�شو�شي /الفئة H / دبي ( من نوع ) لكز�ض ال 
اك�ض 570 _ ا�شتي�شن ( موديل )2014 ( اللون ) اأبي�ض/لوؤلوؤي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31758 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليه : عبداملوىل اإبراهيم عبداملوىل ح�شني  .

درهم   )32،378.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 9314/ خ�شو�شي /B/ راأ�ض اخليمة ( من 
اللون ) ف�شي(  واملمولة  نوع ) كيا �شرياتو_ �شالون ( موديل )2016 ( 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/31752 (

املنذر :  بنك دبي ال�شالمي .
املنذر اإليها :  ور�شه افتخار جهاجنري ل�شيانة ال�شيارات 

درهم   )55،187.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 29078/ خ�شو�شي /الفئة الوىل/ ال�شارقة( من نوع ) 
واملمولة  اأ�شود(   ( اللون   ) ( موديل )2012  لكز�ض اي ا�ض 250 _ �شالون 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
      اإعادة مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/10936  عمايل جزئي
���������ض.ذ.م.م جمهول  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال����ن����ريب  اىل 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /ال�شيد علي حممد اح��م��د ق��د  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 )4000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
ال�شكوى:MB186049901AE وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   10.00 ال�شاعة   2018/12/23
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/11851  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الداخلي  للت�شميم  ميكرز  1-�شتايل   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شيد علي حممود كيالين قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11842 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB187298273AE وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�شاعة   2018/12/23 املوافق  الحد  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       اعادة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/11903  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  الورقية  املنتجات  لتجارة  ار  جي  �شاند�ض  1-�شفن   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /هيمانت دهارماجي كامبلي كاملي دهامار 
وميثله:عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز اآل عمر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )89632 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
 mb185902913ae:درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة رقم ال�شكوى
�ض   10.00 ال�����ش��اع��ة   2018/12/19 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
مذكرة اإعادة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1218  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شاجنيف رام بهاتيا 2- او دي ا�ض غلوبال م.د.م.�ض 
�شوليو�شنز   داينمك  اأورينتالز   / امل�شتاأنف  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/64 عقاري كلي 

بتاريخ:2018/1/14     
 10.00 ال�شاعة   2018/12/24 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1276  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- راجيف كومار �شاتيا فري �شارما �شارما عن نف�شه 
وب�شفته كفيال �شخي�شا ملديونية �شركة البحار ال�شبع لتجارة قطع غيار 
ال�شيارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف القرار/ بنك 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  ع��ام��ة   م�شاهمة  �شركة   - الوطني  الحت���اد 

ال�شادر بالدعوى رقم 2018/294 جتاري كلي بتاريخ:2018/6/5     
 10.00 ال�شاعة   2018/12/10 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
مذكرة اإعادة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/801  ا�صتئناف عمايل    
جمهول  فابريكانتي  بوينكامينو  موريل  جو�ض   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ذ.م.م  العقارية  دام���اك  �شركة  ال��ق��رار/  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
ال�شادر  احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف/  ق��د  الكتبي   غ��دي��ر  علي  حميد  وميثله:هند 

بالدعوى رقم 2017/13248 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/829  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- جيان كارلو برييجرينو نيكول�ض جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف القرار/ �شركة داماك العقارية ذ.م.م وميثله:هند 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  الكتبي   غدير  علي  حميد 

2017/13243 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/6     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/800  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- م��ار���ش��ا ل��ي��زل اج��ي��ب��اين اورب����ي جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف القرار/ �شركة داماك العقارية ذ.م.م وميثله:هند 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  الكتبي   غدير  علي  حميد 

2017/13242 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/799  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد ال�شيد حممد �شقر جمهول حمل القامة 
وميثله:هند  ذ.م.م  ال��ع��ق��اري��ة  دام���اك  �شركة  ال��ق��رار/  امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  الكتبي   غدير  علي  حميد 

2017/13249 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
مذكرة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2004  ا�صتئناف جتاري    
الغذائية  ب��امل��واد  التموين  خل��دم��ات  ب��اور���ش��ي   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
اإيفان امنجيلو مبندونكا جمهول حمل القامة مبا  ���ض.ذ.م.م حاليا 2- 
ان امل�شتاأنف / بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:علي ا�شماعيل 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  اجل��رم��ن   ابراهيم 

2018/912 جتاري كلي بتاريخ:2018/9/9     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/330  ا�صتئناف عقاري    

 - املال  امل�شتاأنف �شده/ 1- �شالح عبداهلل عبدالرحمن عبدالكرمي  اىل 
جمهول  العقار  للو�شاطة  موؤ�ش�شة/با�شيفيك  مالك  وب�شفته  نف�شه  عن 
وميثله:را�شد  خ��ان  غوثخان  ب��روي��ز   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عبداهلل علي هوي�شل النعيمي  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

2017/531 عقاري كلي     
 10.00 ال�شاعة   2018/12/24 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/5803  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اي جي واي للت�شميم الداخلي �ض.ذ.م.م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد هاين اأبو زيد احمد اأبو زيد  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )78917(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  بال�شافة اىل مبلغ )5212( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/5531  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- فندق بالك �شتون �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام   قد  ج��رب   عبا�ض  عبدالهادي  الدين  التنفيذ/عالء  طالب  ان  مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )50279( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )3469( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/3216 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �شده/1- تغريد عبدالرحمن عبيد بانافع 2- بطي �شعيد بطي علي 
املهريي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امل�شت�شفى المريكي دبي 
)فرع من حممد وعبيد املال( �ض.ذ.م.م وميثله:طالل حممد ح�شن التميمي 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  بالت�شامن اىل طالب  دره��م  وق��دره )335944(  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/3265 تنفيذ مدين
مالكها/�شعيد  العام وميثلها  الربي  للنقل  بلقي�ض  �شده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ان طالب  القامة مبا  اجل��روان جمهول حمل  �شعيد  حممد 
اأقام  ق��د  الكميتي  حميد  علي  وميثله:عبداحلميد  ح�شن  علمي  علي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )130699( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/3946 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ام ايه بي انترييرز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شتار ب�شكران لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )298526( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/3192  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم نون وكباب ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اي��ران  بيمة  �شهامي  /�شركة  املدعي  ان 
املطالبة بالزام املدعي عليهم 1.2.3 بالت�شامن او الت�شامم فيما بينهم مببلغ 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )174011.60( ق��دره 
ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12 بواقع  التاأخريية  القانونية 
ال�شاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/12/20  اخلمي�ض  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت 
�ض بالقاعة:ch2.D.19  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

       مذكرة اعلن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/3115  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رفعت يو�شف جميد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /من�شور 
بن عبدالعزيز بن �شليمان التي�شان وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ قدره )100000( ريال �شعودي 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )97912( وق��دره  مبلغ  الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف:2013/12/11 وحتى 
ال�شداد التام و�شم ملف النزاع رقم:2018/2161 مدين.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
مكلف  فاأنت  لذا    ch2.D.19:بالقاعة �ض  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/27 
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
مذكرة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/798  ا�صتئناف عمايل    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- وليد �شمري حممد اأمني جمهول حمل القامة 
وميثله:هند  ����ض.ذ.م.م  فيليج  بيزن�ض  دام��اك  ال��ق��رار/  امل�شتاأنف  ان  مبا 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  الكتبي   غدير  علي  حميد 

2017/13241 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/797  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- هيديليزا توجادي �شايني�ض جمهول حمل القامة 
وميثله:هند  ����ض.ذ.م.م  فيليج  بيزن�ض  دام��اك  ال��ق��رار/  امل�شتاأنف  ان  مبا 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  الكتبي   غدير  علي  حميد 

2017/13250 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/796  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- جيم جايو مالبيتان جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف القرار/ �شركة داماك العقارية ذ.م.م وميثله:هند حميد علي 
ال�شادر بالدعوى رقم 2017/13247  ا�شتاأنف/ احلكم  الكتبي  قد  غدير 

عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
مذكرة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/794  ا�صتئناف عمايل    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ارباز لياقت تاجي جمهول حمل القامة مبا ان 
علي  ذ.م.م وميثله:هند حميد  العقارية  داماك  �شركة  القرار/  امل�شتاأنف 
ال�شادر بالدعوى رقم 2017/13322  ا�شتاأنف/ احلكم  الكتبي  قد  غدير 

عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   

مذكرة اإعادة اعلن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/793  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- جريي�ض �شاينانى راج كومار في�شيندا�ض �شاينانى 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف القرار/ �شركة البوادر للو�شاطة 
العقارية ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي  قد ا�شتاأنف/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2017/13239 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     

وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
مذكرة اإعادة اعلن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/795  ا�صتئناف عمايل    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- اك�شريا با�شارتي بولتاو جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف القرار/ داماك برايفت ريل ا�شتيت ماجنمنت �ض.ذ.م.م 
ال�شادر  احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف/  ق��د  الكتبي   غ��دي��ر  علي  حميد  وميثله:هند 

بالدعوى رقم 2017/13267 عمايل جزئي بتاريخ:2018/4/3     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/1/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
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لتعزيز ا�صراقة �صعرك زيادة كثافته

تقنيات جديدة ت�شمح لك بتح�شري �شبغات منزلية فاعلة

ت���زي���دي  اأن  مي��ك��ن��ك 
كثافة �صعرك اأو تعززي 
تخفي  اأو  اإ���ص��راق��ت��ه 
ال�����ص��ع��ر االأ���ص��ي��ب عرب 
ت�صمح  جديدة  تقنيات 
�صبغات  بتح�صري  ل��ك 
منزلية فاعلة. فيما يلي 

ن�صائح اخلرباء...

�صبغة الإخفاء ال�صيب املحدود
ال�شعر  اإخفاء  امل��راأة على  املاركات تبتكر منتجات متنوعة مل�شاعدة  اأهم  ب��داأت 
الأبي�ض. يتخذ بع�شها �شكل مثبتات �شعر ُت�شتعمل مثل ال�شامبوهات اأو ُحَزم 

ت�شتهدف جذور ال�شعر حتديداً اأو حتى اأقالم لتلوين اخل�شل يدوياً...
البي�شاء كلها  اأو كانت اجل��ذور  ومعزوًل  الأبي�ض حم��دوداً  ال�شعر  �شواء كان 
اأ�شابيع ب�شكل عام كي يتال�شى  تظهر بعد فرتة معينة، يكفي اأن متر ثالثة 
ا�شتعمال  جل�شات  ب��ني  الفا�شلة  ال��ف��رتة  لإط��ال��ة  امل�شتعملة.  ال�شبغة  اأث���ر 
خمتلفة  خيارات  ابتكار  على  يعمل  التجارية  العالمات  بع�ض  ب��داأ  ال�شبغة، 
فاعلية  اخليارات  اأكرث  يتعلق  ال�شعر.  ُم�شّممة خ�شي�شاً جلذور  ُحَزم  لطرح 
�شامبو جاف وملّون و�شرعان  اأي  املنتج  ي�شبه هذا  ال�شعر:  بنوع من مثبتات 
ما يتبخر يف املناطق التي حتتاج اإىل ال�شبغة. ُيعترب هذا اخليار دقيقاً و�شهل 
املقبلة  املرة  الألياف حتى  تغطية  ق��ادرة على  اأ�شباغ  ويتاألف من  ال�شتعمال 
حتر�شي  اأن  يجب  لكن  �شعرها.  لغ�شل  ال�شامبو  امل���راأة  فيها  ت�شتعمل  التي 
على حماية مالب�شك اأثناء ر�ض املنتج لأن تركيبته متطايرة جداً وي�شهل اأن 

ترتاكم �شريعاً على ياقات املالب�ض والعنق اأو حتى اجلبني اأو الأذنني!
ينطبق املبداأ نف�شه على الأقالم التي ت�شّخ جرعة من ال�شمع امللّون يف املنطقة 
ال�شعر،  التي ت�شتهدف ج��ذور  ال�شبغة. يف ما يخ�ض احل��زم  اإىل  التي حتتاج 
ملدة  و�شعها  بعد  اأ�شابيع  �شتة  حتى  ت��دوم  ق��د  نتيجة  اخل��ي��ارات  ه��ذه  تعطي 
امل�شتحلب  اإليها  التي يحتاج  املدة  اإنها  10 دقائق و15 دقيقة:  ت��رتاوح بني 
الذي ُيوزَّع على ال�شعر بفر�شاة لخرتاق الألياف. عند وجود خ�شلة بي�شاء 

معزولة اأو يف حال غياب اأية خلطة متاحة لتلوين ال�شعر، ميكنك اأن 
ري �شبغة منزلية بنف�شك: اخلطي يف وعاء جرعة  حُت�شّ

م��ن ال��ك��رمي امل��ل��ّون وج��رع��ة اأخ���رى م��ن امل���ادة التي 
بفر�شاة  مو�شعياً  اخللطة  وزع��ي  اللون.  ُت��ربز 

اأ���ش��ن��ان ودع����ي ال�����ش��ع��ر ي��ن��ت��ق��ع ط����وال 20 
ي�شمح  باملاء.  �شطفه  قبل  تقريباً  دقيقة 

مقارنًة  اخل�شل  بتفتيح  اخليار  ه��ذا 
زيادة  ما ي�شمن  الطبيعي،  باللون 

عمق ال�شعر وحت�شني مظهره.

مفعول  الإط��ال��ة  خ��ط��وات 
ال�صبغة

اللون،  درج�����ة  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
ا�����ش����ط����ف����ي خ�������ش���ل���ة غري 
قطنية  ب��ق��ط��ع��ة  ظ���اه���رة 
قبل  ب�������امل�������اء  م����ب����ل����ول����ة 
النتيجة  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة واخ���ل���ط���ي 
تريدينه  ال���ذي  ال��ل��ون 
ال�شبغة  ت���وزي���ع  ب��ع��د 
اأرب����ع  اأو  ث����الث  ع��ل��ى 
خ�شل للحفاظ على 
متجان�شة  ت��رك��ي��ب��ة 

وفاعلة.
اآخر  خيار  يق�شي 
با�شتعمال مثبتات 
امل�شممة  ال�شعر 
اللون:  لتفتيح 

اأن  ي�����ج�����ب 

ال�شعر  اإ���ش��راق��ة  ل��زي��ادة  املنتجات على ط��ول اخل�شل والأط����راف  ُت��َر���ّض ه��ذه 
يزيد  اإذ  ال�شعر،  ج���ذور  تلم�شي  األ  املقابل  يف  الأف�����ش��ل  م��ن  لكن  وت��وه��ج��ه. 
التعر�ض لأ�شعة  بقع متفرقة عند  اأو  اللون  انعكا�شات حمراء  ن�شوء  احتمال 

ال�شم�ض مبا�شرًة.
ت�شل  اأن  وميكن  حتديداً  لل�شقراوات  منا�شبة  ال�شعر  تفتيح  اأدوات  عموماً، 

درجة ال�شبغة اإىل معدل 7 الذي ي�شري اإىل اللون الك�شتنائي الفاحت.

�صبغة لتفتيح ال�صعر
ولون  الب�شرة  ل��ون  بالعتبار  تاأخذ  اأن  يجب  ال�شعر  يف  النعكا�شات  كانت  ملا 

العينني واحلاجبني، فال بد من احرتام لون ال�شعر الأ�شا�شي!
قد يبدو تفتيح ال�شعر تزامناً مع تزويده بانعكا�شات م�شرقة وجذابة عملية 
الأ�شلي لأن  �شعرك  اأن حتددي لون  الأول، يجب  املقام  املنزل. يف  معقدة يف 
باأنك  علماً  بها،  املحيطة  الأل��وان  تتما�شى مع خمتلف  اأن  يجب  النعكا�شات 
لون  ك��ان  اإذا  امل�شبوغ.  اأو  الطبيعي  ال�شعر  على  ال�شبغة  و�شع  ت�شتطيعني 
�شعرك ك�شتنائياً داكناً مثاًل، فّتحيه عرب اإ�شافة انعكا�شات نحا�شية. واإذا كان 
لونه ك�شتنائياً فاحتاً، اأ�شفي اإليه مل�شات بلون الكاراميل. واإذا كان اأحمر اللون، 
باللون  كان  واإذا  مميزة.  متوهجة  نفحة  النحا�شية  اخل�شل  بع�ض  �شيعطيه 
اأو ذهبية بدرجات متفاوتة.  اختاري �شبغات ع�شلية فاحتة  الداكن،  الأ�شقر 

واإذا كنت �شقراء بالكامل، لّطفي اللون عرب اإ�شافة خ�شل �شقراء ذهبية.
تاأثري  على  للح�شول  والأط����راف  اخل�شل  على  املوؤك�شد  املنتج  و�شع  ميكن 
متباين، اأو ميكن توزيعه على اخل�شل ب�شكل متالحق لت�شليط 
اإ�شراقة الوجه.  ال�شوء على متوجات ال�شعر وزيادة 
على  ت��رك��زي  اأن  الأف�����ش��ل عموماً  م��ن  لكن 
�شطح اخل�شل اخلارجية بدل حماولة 
ال�شعر  م��ن  العميقة  الطبقات  ب��ل��وغ 
التباين  حتقيق  �شعوبة  اإىل  نظراً 
الطبيعي  ال���ل���ون  ب���ني  امل��ن��ا���ش��ب 

وال�شبغة امل�شافة.

����ص���ب���غ���ة ب�����ال م�����واد 
كيماوية

النباتية  ال�شبغة  ت�شمح 
ال�شعر  األ���ي���اف  ب��ت��ل��وي��ن 
من خالل تغليفها من 
اخلارج بدل اخرتاقها 
يف العمق. لذا ي�شمن 
ه����ذا اخل���ي���ار زي����ادة 
النعكا�شات  كثافة 
وحت�شني  امل��ل��ون��ة 
ال�شعر  اإ����ش���راق���ة 

عموماً.
ال�������������ش������ب������غ������ة 
النباتية عبارة 
خليط  ع�������ن 
م����������ن امل����������اء 
ال���������ش����اخ����ن 
�شباغ  والأ

والكركم  القهوة  بينها  ن، من  ملوِّ اأث��ر  لها  نباتات  ت�شتق من  التي  الطبيعية 
اأنواع الطحالب مثل ال�شبريولينا. تت�شم  وال�شاي واحلّنة، ف�شاًل عن بع�ض 
ت��ل��ّون اخل�شل عرب  اإن��ه��ا  ب��ل  ال�شعر،  األ��ي��اف  اخ��رتاق��ه��ا  بعدم  ال�شبغات  ه��ذه 
ال�شعر  م�شام  تفتح  التي  الكيماوية  ال�شبغات  تفعله  ما  عك�ض  على  تغليفها، 
النباتية ل تلت�شق بقوة ول  اأن ال�شبغات  بهدف تغيري الأ�شباغ. يعني ذلك 
تتطلب اأية اأك�شدة. من ثم، لن يتغري اللون الطبيعي و�شتتال�شى ال�شبغة بعد 
غ�شل ال�شعر بال�شامبو ب�شكل متكرر. ملا كانت ال�شبغة النباتية ت�شمح بظهور 
لون ال�شعر الطبيعي، فتزيد قوة النعكا�شات وي�شبح ال�شعر اأكرث اإ�شراقاً من 
بطريقة  تتوزع  ال�شبغة  لأن  �شائبة  بطريقة  وحدها  اجل��ذور  تظهر  اأن  دون 
مرنة و�شائلة على ال�شعر وتذوب وتتحول اإىل خلطة خفيفة. لكن لن تغطي 
هذه اخللطة ال�شعر الأبي�ض بالكامل بل اإنها تبقى �شفافة. لذا من الأف�شل 

جتنبها اإذا كان اأكرث من ن�شف ال�شعر اأ�شيب.
اأن يكون  التالية: يجب  املوا�شفات  النباتية  لل�شبغة  املثالية  املر�شحة  حتمل 
ال�شيب يف �شعرها حمدوداً ويجب اأن حتب الألوان الدافئة التي ترتاوح بني 
اأف�شل  اإذا توافرت تلك املعايري، �شت�شّكل هذه الرتكيبة  الذهبي والنحا�شي. 
تقنية ل�شرتجاع �شعر لمع وتطعيمه بانعكا�شات مميزة. لكن يجب اأن تعريف 
اإل بدرجة واح��دة يف كل مرة ول ميكن  داكناً  اأن ي�شبح  ال�شعر ل ميكنه  اأن 
تفتيحه باأي �شكل. يف ما يخ�ض املدة التي تدوم خاللها هذه ال�شبغة، ميكنك 
اأن تطمئّني لأنها قد تدوم حتى �شهرين و�شتالحظني يف الوقت نف�شه حت�شن 
نوعية �شعرك لأن الأ�شباغ امل�شتعملة فيها ت�شّد الفجوات ال�شائبة وتزيد ملعان 

ال�شعر ب�شال�شة تزامناً مع احلفاظ على لون طبيعي و�شحي.

لتغطية ال�صعر االأبي�ش كله
ما  بقدر  ال�شعر  اإىل  ي�شيء  ل  ال�شبغات  اجلديد من  اجليل  اأن  الوا�شح  من 
كانت تفعل املنتجات ال�شابقة. لكن ل بد من اإيجاد اخللطة املنا�شبة لإحداث 

فرق حقيقي وحتقيق النتيجة املن�شودة...
حني تت�شع م�شاحة ال�شيب يف �شعرك )اأكرث من %50( وترغبني يف تغطيتها 
بفاعلية، يحني الوقت ل�شتعمال �شبغة دائمة. من الناحية الإيجابية، يحتوي 
اجليل اجلديد من املنتجات على كمية اأقل من الأمونياك وعنا�شر اإ�شافية 
للعناية بال�شعر، فقد اأ�شبحت الزيوت بديلة عن املواد الكيماوية لفتح الق�شور 
وامل�شام. نتيجًة لذلك، ترتاجع ح�شا�شية ال�شعر وت�شتطيع الأ�شباغ اأن تخرتق 

الألياف مبا يكفي لإعطاء لون يدوم حتى �شتة اأ�شابيع تقريباً.
لكن ل بد من التنبه اإىل درجة اللون الذي تختارينه. اإذا كانت قاعدة ال�شعر 
التي  النتيجة  من  اأفتح  اخل�شل  اإىل  ُت�شاف  التي  ال�شبغة  �شتكون  بي�شاء، 
املنا�شب  اللون  جت��دي  اأن  عليك  ي�شعب  كذلك،  دوم��اً!  املنزل  يف  حت�شدينها 
يف املتاجر الكربى اأو اأن ت�شتبقي نتيجة النعكا�شات الذهبية اأو الرمادية اأو 
ال�شعر  با�شت�شارة م�شفف  اأف�شل خيار  الأحمر. لذا يق�شي  اللون  اإىل  املائلة 

قبل اتخاذ اأي قرار.
ت�شتفيدين من  اللزوم،  اأك��رث من  داكناً  �شعرك  لون  وب��دا  الختيار  اأ�شاأِت  اإذا 
ا�شتعمال �شامبو مع جرعة اإ�شافية من مادة تفتيح لتعديل لون ال�شعر من 
اأي بل�شم  اللون �شائبة، ي�شتطيع  انعكا�شات  خالل تغليف الأ�شباغ. واإذا بدت 
بح�شب  اختياره  على  احر�شي  لكن  الأ���ش��رار،  ح��دة  ُيخفف  اأن  لل�شعر  ن  ملوِّ
لون  اأو  الفائق  الذهبي  لت�شحيح  متقزح  لون  ت�شحيحه:  الذي يجب  اللون 
اأنك  تعريف  اأن  الأح����وال، يجب  ال��ب��ارز. يف مطلق  الأح��م��ر  لت�شحيح  رم���ادي 
�شت�شعرين باأن اللون داكن اأكرث مما هو عليه فعلياً، لذا اختاري منذ البداية 

�شبغة اأفتح بقليل اإذا �شاورتك اأي �شكوك حول خيارك.
لون  تغيري  ���ش��رورة جتنب حم���اولت  على  اخل���رباء  ُيجِمع خمتلف  اأخ����رياً، 
ال�شعر بدرجة جذرية يف املنزل. ميكنك اأن تخفي ال�شعر الأبي�ض اأو ت�شفي 

دفعًة  الأ�شقر  اإىل  البني  اللون  تنتقلي من  ل  لكن  انعكا�شات جميلة  عليه 
واحدة بنف�شك. يف معظم احلالت، ي�شطبغ ال�شعر باللون الأ�شفر 

احلاد!

لتلميع ال�صعر االأبي�ش
ه�شا�شة  اأك���رث  الأب��ي�����ض  ال�شعر  يبقى 

ال�شعر  م�����ن  ل��ل��ت��ق�����ش��ف  وق���اب���ل���ي���ة 
العادي، لذا يحتاج اإىل عناية خا�شة 
األيافه  لتكثيف  ف��اع��ل��ة  وم��غ��ذي��ات 

وزيادة �شماكته.
ي�شيب  �شعرك  ترتكي  اأن  ميكنك 

على  احلفاظ  مع  تزامناً  طبيعياً 
�شحي.  ومظهر  ع�شري  اأ���ش��ل��وب 

ال�شعر  اأن  ت��ع��ريف  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن 
واأقل  جفافاً  اأك��رث  يكون  الأبي�ض 

اأن��ه قد يبدو يف  مرونة من غ��ريه، مع 
الوقت نف�شه اأكرث ملعاناً وقد ي�شمح با�شرتجاع 

تكون  ج��ذوره  لأن  املفقودة  الكثافة  بع�ض 
اأكرث �شماكة.

يكون ال�شعر الأبي�ض �شعيفاً 
عموماً لأنه يحتوي على 
م�شام اإ�شافية وي�شهل اأن 
ي��ت��ق�����ش��ف، ل���ذا ل ب���د من 
تعديل طرائق العناية به من 

خالل تغذيته مب�شتح�شرات 
خا�شة م�شنوعة من حم�ض 

الكولجني  اأو  الهيالورونيك 
اأو الكرياتني، علماً باأنها كلها 

الأل���ي���اف وتعزز  ك��ث��اف��ة  ت��زي��د 
���ش��م��اك��ة ال�����ش��ع��ر. يف م��ا يخ�ض 
الأبي�ض  ال�شعر  اإىل  الن��ت��ق��ال 

ب��ال��ك��ام��ل ط��ب��ي��ع��ي��اً، ل ب���د من 
التحلي بال�شرب! عموماً، يجب 
اأن متّر اأربعة اأ�شهر تقريباً قبل 
بنمو  التحكم  من  تتمكني  اأن 

ال�شعر الأبي�ض ب�شهولة!
اإىل تفتيح  اأو الك�شتنائي  بانتظار تلك املرحلة، تعمد �شاحبة ال�شعر الأ�شقر 
لون �شعرها بال م�شكلة، لكن يجب اأن تلجاأ �شاحبة ال�شعر البّني اإىل تفتيح 
والأطراف.  اجل��ذور  لون  بني  التناق�ض  لتخفيف  تدريجية  بوترية  اخل�شل 
لون  وتوحيد  امللونة  اخل�شل  لإخ��ف��اء  ال�شعر  بق�ّض  اآخ��ر  فاعل  ح��ل  يق�شي 

ال�شعر قدر الإمكان.
اأخرياً، يو�شي اخلرباء ب�شرورة حماية ال�شعر الأبي�ض باأف�شل طريقة لأنه 
للم�شار  معّر�ض  اأن��ه  اإىل  بالإ�شافة  يتاأك�شد،  حني  الأ�شفر  اللون  اإىل  مييل 

حتت تاأثري اأ�شعة ال�شم�ض والتلوث.
غني  ع��الج  ا�شتعمال  يف  ت��رتددي  ل  الأبي�ض،  ال�شعر  اإ�شراقة  على  للحفاظ 
بالأ�شباغ البنف�شجية املُغّذية كل 15 يوماً لإبطال مفعول الأك�شدة. كذلك، 
يجب اأن تدهني كل يوم م�شتح�شراً واقياً للعناية بال�شعر كي ي�شّكل حاجزاً 
امل�شرق. يف ما  اللون  اإحياء  يعيد  الع��ت��داءات اخلارجية وكي  فاعاًل يف وجه 
يخ�ض طريقة اختيار ال�شامبوهات املنا�شبة، حاويل اأن تتنقلي بني الرتكيبة 
العتيادية وبني منتج اآخر يحتوي على اأ�شباغ زرقاء اللون. طّبقي هذه املقاربة 

مرة واحدة من كل ثالثة ا�شتعمالت لكبح ميل ال�شعر اإىل ال�شفرار.

خطوات الإطالة مفعول ال�صبغة
لكن  وتركيبتها،  نوعها  النظر عن  بغ�ض  ال�شبغات،  تتال�شى  اأن  ل مفر من 
لأط��ول فرتة ممكنة. يف  لون حيوي و�شحي  باحلفاظ على  القواعد  ت�شمح 

املقام الأول، يجب اأن ت�شتعدي بال�شكل املنا�شب م�شبقاً.
ُم��غ��ذي��اً م��ن اجل���ذور اإىل  اأ���ش��ب��وع م��ن م��وع��د �شبغ ال�شعر، اده��ن��ي زي��ت��اً  قبل 
الأطراف ودعي ال�شعر ينتقع فيه طوال الليل لتقلي�ض حجم امل�شام يف ال�شعر. 
الق�شور  لإغ��الق  املنتج مباء منع�ض  ا�شطفي  ال�شبغة،  و�شع  انتهاء مدة  بعد 
وامل�شام وتثبيت اللون وركزي ب�شكل خا�ض على فروة الراأ�ض اأكرث من اخل�شل 

الطويلة.
�شامبو  ا�شتعمال  يف  ت��رتددي  ل  ال�شعر،  اإ�شراقة  وزي��ادة  اللون  على  للحفاظ 
اأ�شباغ  لتجديد  بال�شعر  للعناية  طويل  مفعول  ذات  م�شتح�شر  مع  خملوط 

ال�شعر وتغذية األيافه.

اأخرياً، وانطالقاً من املبداأ القائل اإن الأ�شباغ امللونة تلت�شق بدرجة اإ�شافية 
مرة  مفيد  بقناع  دهنها  ع��رب  الأ���ش��ب��اغ  بتلك  اعتني  ال��رط��ب،  ال�شعر  على 

اأ�شبوعياً.

منزلية �شبغة  ا�شتعمال  عند  اأ�شا�شية  ن�شائح   -  5
كحد  واح���دة  ب��درج��ة  الطبيعي  �شعرك  ل��ون  م��ن  اأف��ت��ح  ل��ون��اً  اخ��ت��اري   -  1
اإذا كنت ل جتيدين حتديد اللون املنا�شب، اختاري دوماً لوناً فاحتاً  اأق�شى. 

ميكن تغيريه اأو تخفيفه ب�شهولة لحقاً.
الرتكيبات  ت��ك��ون  ق��د  عليه:  ال�شبغة  و���ش��ع  قبل  �شعرك  تغ�شلي  ل   -  2
على  ال��ق��ادر  الأم��ون��ي��اك  من  وتخلو  ال�شابقة  الرتكيبات  من  اأخ��ف  احلديثة 
الت�شبب بح�شا�شية مزعجة، لكن حتمي الإفرازات الدهنية فروة الراأ�ض من 
العتداءات اخلارجية. تنّبهي اإىل هذه املعلومة اإذا كانت فروة راأ�شك ح�شا�شة! 
العناية  وم�شتح�شرات  ال�شامبوهات  جتنبي  املن�شود،  اللون  على  للح�شول 
الغنية بعن�شر ال�شيليكون لأنها تغّلف الألياف ومتنع الأ�شباغ من اخرتاقها.
اأو  كثيفاً  �شعرك  ك��ان  اإذا  �شيما  ل  املنتج،  من  علبتني  دوم��اً  ا�شرتي   -  3
ال�شبغة  من  كافية  كمية  على  حت�شلي  كي  الكتف(  م�شتوى  )حت��ت  طوياًل 

وتتمكني من تغطية اخل�شل كافة من دون م�شكلة.
الوبر  تنظفي  اأن  ميكنك  الب�شرة،  على  ال�شبغة  بقع  لرت�ّشخ  منعاً   -  4
قطنية  بقطعة  ال��وج��ه  حميط  يف  والناعم  ال�شغري 
رط���ب���ة اأو ا���ش��ت��ع��م��ل��ي ك���رمي���اً م���رّط���ب���اً لإزال�����ة 
البقع، م��ن اجل��ب��ني حتى الأذن����ني، ك��ي ل 
اأثناء  ال�شبغة  بلون  الب�شرة  ت�شطبغ 

نقع ال�شعر.
م�شبوغاً  ال�����ش��ع��ر  ك���ان  اإذا   -  5
اأ�شاًل، وزعي املنتج على اجلذور 
الفائ�شة  ال��ك��م��ي��ة  واأ���ش��ي��ف��ي 
دفعتني،  على  اخل�شل،  على 
م���ن���ع���اً ل���ن�������ش���وء ت���درج���ات 
وجتنباً  حم����ب����ذة  غ����ري 
اخل�شل  ل����ش���ط���ب���اغ 
ب���ل���ون داك�����ن اأك���رث 

من اللزوم.



فــن عــربـــي

31
تخو�ش اأوىل جتاربها يف م�صر من خالل فيلم )نادي الرجال ال�صري(

ن�شرين طاف�ض : الدراما العربية 
امل�شرتكة �شيف ذو حدين

ماذا  جديد،  مو�شم  وبدء  درامي  مو�شم  انتهاء  مع   •
رين للفرتة املقبلة؟ حت�شّ

لَْتني ن�شو�ض عدة وقراأُتها، لكنني مل اأجد نف�شي  - َو�شَ
فيها، با�شتثناء ن�ّض واحد يعود اإىل م�شل�شل تاريخي 
)اأب���و ظ��ب��ي( و�شُيعر�ض يف �شهر  ق��ن��اة  اإن��ت��اج  م��ن 
العمل  ه��ذا  اأعجبني  وق��د   .2019 رم�شان 
ولكن  امل�شل�شل،  وكذلك  خمتلف  دوري  لأن 
التفا�شيل  املزيد من  اأك�شف  اأن  ل ميكنني 
عنه ح��ال��ي��اً. ك��ذل��ك، ُع��ر���ض ع��ل��ّي م�شروع 
من م�شر، لكنه ل يزال قيد الدر�ض ول 

ميكنني التحدث عنه.
امل�شرتكة  الدراما  �شبب غيابك عن  • ما 
الأ�شا�شية  الأعمال  من  اأ�شبحت  اأنها  مع 

يف الدراما العربية؟
- ال���درام���ا ال��ع��رب��ي��ة امل�����ش��رتك��ة ���ش��ي��ف ذو 
اإنتاجه  يتم  وبع�شها  جيد  بع�شها  حدين، 
اأنا  م�شرتكاً.  عربياً  عماًل  يكون  كي  فقط 
���ش��ّد الإق���ح���ام، وف��ر���ض الأع���م���ال العربية 
الدراما  ال���ن���ا����ض.  ع��ل��ى  ف��ر���ش��اً  امل�����ش��رتك��ة 
العربية امل�شرتكة هي نوع من اأنواع الدراما 
ولي�شت النوع الوحيد فيها، اأق�شد ك�شناعة 
اأعماًل  ت��ك��ون  درام���ي���ة. واأن�����ا م��ع��ه��ا ع��ن��دم��ا 
مدرو�شة وفيها حمتوى جيد، ول َتعتمد على 
ت�شويق ال�شركة املُْنِتَجة فقط، وخالل الفرتة 
املقبلة �شاأ�شارك يف عمل عربي م�شرتك، وهو 
قناة  على  املقبل  رم�شان  يف  �شُيعر�ض  ال��ذي 
)اأب��و ظبي(. فهو عمل تاريخي، ولكنه ي�شّم 

ممثلني من دول عربية عدة.
خالل  م��ن  امل�����ش��ري��ة  ال�شينما  يف  تطلني   •
تفا�شيله  م��ا  ال�����ش��ري(  ال��رج��ال  )ن���ادي  فيلم 

وعلى اأّي اأ�شا�ض مّت اختيارك للدور؟
- ل ميكن اأن اأحتّدث عن تفا�شيل الفيلم، لأنه 
غري م�شموح لنا بذلك. وجّل ما ميكنني قوله 
َيْعَتِمُد  اجتماعي   - ك��وم��ي��دي  لي��ت  فيلم  اإن���ه 
اإخراج  الذكية وهو من  املوقف واحلدوتة  على 
خالد احللفاوي، ومن بطولتي والنجمني كرمي 
فيه،  عبدالعزيز وغ��ادة ع��ادل، ونحن تعبنا ج��داً 
لطيف  الفيلم  ���ش��دى.  تعبنا  ي��ذه��ب  األ  واأمت��ن��ى 
ومه�شوم وفكرته ذكية و�شُيعر�ض يف عيد الفطر 

املبارك 2019.
ال�شينما  يف  جت���ارب���ك  اأوىل  ُي���ع���ّد  ال��ف��ي��ل��م  ه���ذا   •
ال�شينما  يف  التجربة  ه��ذه  ت��ق��ّوم��ني  كيف  امل�����ش��ري��ة. 
ال�شوريني  الفنانني  جت���ارب  اأن  خ�شو�شاً  امل�����ش��ري��ة، 

الذين ا�شتغلوا يف م�شر متفاوتة؟

- ل �شك يف اأن م�شر هي هوليوود ال�شرق، ولكن اأكرث 
ما ي�شّدين هو جودة الدور وجودة العمل، ب�شرف النظر 
اأن  يهّمني  اأن��ه  مع  ل��ه،  املُْنِتَجة  وال�شركة  جن�شيته  عن 
اأو عدم موافقتي  الإنتاج جيدة. موافقتي  �شركة  تكون 
وحبي  ج��ودت��ه  على  تتوقف  عمل  اأي  يف  امل�شاركة  على 
اأهمية م�شر  النظر عن هويته، بالرغم من  له، بغ�ض 
انت�شاره،  حتقيق  يف  وم�شاهمتها  فنان  اأي  اإىل  بالن�شبة 
متطّورة  و�شينمائية  درامية  �شناعة  فيها  اأن  عن  ع��دا 

جداً.
اأنا �شعيدة جداً بتجربتي يف م�شر من خالل م�شاركتي 

ال�شري(، لأنني  الرجال  يف فيلم )نادي 
جنوم  ج���ان���ب  اإىل  ف��ي��ه  ���ش��ارك��ت 

كبار وهم غادة عادل وكرمي 
لطفاء،  ع���ب���دال���ع���زي���ز، 

اأنف�شهم،  م��ن  واث��ق��ون 
وحمبون  حم��رتف��ون، 
النجم  واأي�����ش��اً  ج����داً، 

م����اج����د ال�����ك�����دواين 
الذي اأحبه واأعتربه 
م����������ن ال�����ف�����ن�����ان�����ني 
اأن  ك��م��ا  ال���ع���ب���اق���رة. 

ال���������ش����رك����ة املُ����ْن����ِت����َج����ة 
ل���ل���ف���ي���ل���م ه������ي ����ش���رك���ة 

واأق�شد  ج������داً  حم���رتف���ة 
بكالمي �شركة )اأو�شكار(.

املهرجانات  حت����ّول����ْت   •
ال�����ف�����ن�����ي�����ة م����ن����ا�����ش����ب����ات 
الف�شاتني،  ل���ش��ت��ع��را���ض 
اأن  ت����������ري����������ن  ف��������ه��������ل 
امل�����ه�����رج�����ان�����ات �����ش����ارت 
ف�شاتني  ع���ل���ى  ت����رّك����ز 
ال���ف���ن���ان���ات اأك�������رث من 
الفن  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا 
ال���ذي ي��ق��ّدم��ن��ه، وهل 
الفنانات  ف�������ش���ات���ني 
التي  ه����ي  اأ����ش���ب���ح���ت 

ت�شنع جنوميتهن؟
كاربت(  ال���)ري��د  ُيعترب   -
امل�����ه�����رج�����ان�����ات يف  ك�����ل  يف 
ة  من�شّ ال����ع����امل  دول  ك����ل 
ل�����ش����ت����ع����را�����ض اجل����م����ال 
والإب��داع. ل ميكن القول 
الفنية  امل��ه��رج��ان��ات  اإن 
حت�����ّول�����ت م���ه���رج���ان���ات 

ل�شتعرا�ض الف�شاتني اأو اأن ن�شتهني بهذا املو�شوع. بل 
هو احتفاء باجلمال، لأن ت�شميم الف�شاتني فّن واإبداع، 
بهما.  ال�شتهانة  يجوز  ول  وامل��اك��ي��اج،  ال�شعر  وك��ذل��ك 
)لوك(  يبتكر  اأن  م��زّي��ن  اأو  ماكيري  اأي  ب��اإم��ك��ان  لي�ض 
اإذا كان موهوباً، لأن الأمر  اإل  للفنانة  وَجّذاباً  خمتلفاً 

يتطلب منه موهبة.
من  متّكنت  التي  ال�شورية  الفنانة  هي  َمن  راأيك  • يف 
اأكرث من غريها خارج بلدها،  �شناعة جنومية و�شهرة 

وما راأيك بنجمات �شورية ال�شاِعدات؟
هناك  اأ���ش��م��اء.  اأذك���ر  اأن  ميكنني  ول  طويلة  القائمة   -
اللواتي  ال�����ش��وري��ات  الفنانات  م��ن  الكثري 
وتعنب  اأن���ف�������ش���ه���ن  ع���ل���ى  ا����ش���ت���غ���ل���ن 
توجد  اأن��ه  كما  وو�شلن،  واجتهدن 
ف����ن����ان����ات جم����ت����ه����دات بني 
مم��������ث��������الت اجل�����ي�����ل 
ال�شاعد  اجل���دي���د 
واأمتنى اأن يحققن 

النجومية.

امراأة غجرية �صعيدية يف )الكنز2(

نهى عابدين: م�شاحة 
الدور ال ُت�شغلني

تنتظر الفنانة امل�شرية ال�شابة نهى عابدين، 
عر�ض اجلزء الثاين من فيلم )الكنز2( الذي 
توؤدي من خالله دور امراأة غجرية �شعيدية 
يف الأربعينات من القرن املا�شي، لفتًة اإىل اأن 
العمل، يختلف كلياً عما قدمته يف  دوره��ا يف 

ال�شابق. 
تفا�شيل  ع����ن  ال���غ���ط���اء  ك�����ش��ف��ت  ع����اب����دي����ن، 
جمموعة  يتناول  اأن��ه  اإىل  منوهًة  )الكنز2(، 
امل�شتوى  ع��ل��ى  األ��ه��م��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الق�ش�ض  م��ن 

ال�شخ�شي.
�شيما  ك��ك��ل، ل  بالعمل  اإع��ج��اب��ه��ا  اأب����دت  ك��م��ا   
القدمية  احل��ك��اي��ات  بع�ض  ع��ل��ى  ي�����ش��يء  اأن���ه 
ال��ت��ط��رق لها من  ال��ت��ي مل يتم  والأ���ش��اط��ري، 
قبل، وهو ما دفعها بقوة للم�شاركة يف الفيلم 

من دون تردد.
وتابعت: )اأنا حري�شة دائماً على اختيار الأدوار 
الأعمال، حتى لو مت ذلك من  البارزة يف كل 
خالل م�شهد واحد موؤثر، لأن م�شاحة الدور 
العمل  قيمة  بقدر  الإط��الق  على  ُت�شغلني  ل 

املنوط  ال��دور  واأهمية 
ب��ي ت��اأدي��ت��ه، ك��ي اأترك 

ب�شمة وا�شحة لدى 
امل�شاهد(. 

وكان اجلزء الأول 
حقق  الفيلم،  م��ن 
ملحوظاً،  جناحاً 
ح��ي��ث ت�����ش��ارك يف 

كوكبة  ب���ط���ول���ت���ه 
النجوم،  م��ن  ك��ب��رية 

رم�شان  حممد  بينهم 
وروبي  �شعد  وحممد 
وهيثم  رزق  واأح���م���د 
و�شو�شن  زك��ي  اأح��م��د 
خليل  اأم����ي����ن����ة  ب�������در، 
وعبد العزيز خميون. 

وه����������و م��������ن ت�����األ�����ي�����ف 
ع�����ب�����دال�����رح�����ي�����م ك����م����ال 

واإخراج �شريف عرفة.

حممد �شعد يبداأ ت�شوير )حممد ح�شني(
اأو  اإن��ت��اج��ي��ة،  اأ���ش��ب��اب  ت��اأج��ي��الت ع���دة لأ���ش��ب��اب خمتلفة، م��ن بينها  ب��ع��د 
تعديالت طلبها بطل الفيلم على ال�شيناريو واحلوار، بداأ الفنان امل�شري 
حممد �شعد ت�شوير امل�شاهد الأوىل من فيلمه اجلديد )حممد ح�شني(، 
يف الديكور اخلا�ض بالعمل مبنطقة احلزام الأخ�شر، على اأطراف مدينة 
اآخر  اإىل ديكور  القاهرة، وبعدها ينتقل  35 كيلومرتاً جنوب  اأكتوبر   6

ل�شتكمال الت�شوير.
واأبدى الفنان �شمري �شربي �شعادته بالعودة بعد نحو عامني اإىل ال�شينما 

وجمهوره من جديد، متمنياً اأن يلقى الفيلم لدى عر�شه قبوًل واإقباًل 
وا�شعني.

الفيلم من بطولة فريال يو�شف، ويزو، �شمري �شربي، مي �شليم، بيومي 
فوؤاد، وحممد ثروت، وهو من اإخراج حممد علي وتاأليف �شريف عادل.

الكوميدية  املواقف  �شائق يتعر�ض لكثري من  الفيلم، حول  وتدور فكرة 
بينه  وتن�شاأ عالقة حب  ع��ام،  ب�شكل  ويف حياته  �شخ�شيته  توؤثر يف  التي 

وبني اإحدى املرتددات على الكراج، ولكنها عالقة حب من طرف واحد.

)نادي  فيلم  خالل  من  م�صر  يف  جتاربها  اأوىل  طاف�ش  ن�صرين  ال�صورية  الفنانة  تخو�ش 
الرجال ال�صري(، وهو من بطولتها والنجمني امل�صريني كرمي عبدالعزيز وغادة عادل 
الأّي  ي�صّدها  ما  اأكرث  اأن  احلوار  هذا  يف  طاف�ش،  )اأو�صكار(.وتعترب  �صركة  واإنتاج 
عمل هو دورها فيه وجودته، ب�صرف النظر عن هوّيته، ولكنها ت�صّدد يف الوقت 
نف�صه على اأهمية موقع م�صر الفني يف جمايْل ال�صينما والدراما التلفزيونية، 
مو�صحة اأنها �صعيدة جدًا بامل�صاركة يف )نادي الرجال ال�صري( الذي �صُيعر�ش 

يف عيد الفطر 2019.
جّيد  بع�صها  حدين،  ذو  �صيف  امل�صرتكة  العربية  الدراما  ان  اىل  ولفتت 
اأنها  موؤكدة  م�صرتك،  عربي  عمل  اإنه  القول  ملجرد  ُينتج  االآخر  وبع�صها 
�صتقتحم الدراما امل�صرتكة يف م�صل�صٍل لرم�صان 2019 وهو عمل تاريخي 

ت�صارك فيه جمموعة جنوم من عدد من الدول العربية.
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االأنف..  لنزيف  اأ�شباب   4
احل�شا�شية اأحدها

قالت الرابطة الأملانية لأطباء الأنف والأذن واحلنجرة: اإن نزيف الأنف له 
اأ�شباب عدة، اأولها عوامل وراثية مثل متدد الأوعية الدموية اأو ا�شطرابات 

تخرث الدم.
ا- اإىل احل�شا�شية،  واأ�شافت الرابطة: اأن تكرار نزيف الأنف قد يرجع- اأي�شً

مثل ح�شا�شية حمى الق�ض.
ال�شتاء،  �شيوعا يف  الأنف  اأ�شباب نزيف  اأكرث  الأنفية  ويعد جفاف اجليوب 
علًما باأن جفاف اجليوب الأنفية يرجع يف الغالب اإىل هواء املدفاأة اجلاف.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، قد يحدث نزيف الأنف ب�شبب تعاطي الأدوي��ة، التي 
ت�شاعد على �شيولة الدم، كالعديد من اأدوية ال�شداع.

ويف حال حدوث نزيف الأنف ب�شكل متكرر اأو يف حال تفاقم النزيف، فينبغي 
حينئذ ا�شت�شارة طبيب اأنف واأذن وحنجرة.

اأطعمة حتمي �شحة العينني
العناية بعينيك اأمر حا�شم كلما تقدمت يف ال�شن، لأنك اأكرث عر�شة لبع�ض 
واملياه  البقعي  ال�شمور  العني،  عد�شة  اإعتام  ذلك  يف  مبا  العني،  م�شكالت 

الزرقاء )اجللوكوما(.
بع�ض  اإ�شافة  ف��اإن  الربيطانية  )اإك�شربي�ض(  ل�شحيفة  تقرير  وبح�شب 

الأطعمة اإىل نظامك الغذائي ميكن اأن ي�شاعد يف حماية عينيك.
ونقلت عن الطبيبة �شويف بريتراند، اأخ�شائية التغذية، قولها اإن املغذيات 
الأ�شا�شية الالزمة ل�شحة العني هي اأوميجا3-، وفيتامينات )اأ(، و)�شي(، 

وم�شادات الأك�شدة.
وتابعت )بريتراند( قائلة: لقد اأظهرت الدرا�شات اأن اأولئك الذين يتبعون 
الزيتية -التي  الأ�شماك  ت�شمل  التي  املتو�شط  الأبي�ض  البحر  حمية منط 
هي م�شدر جيد لالأوميجا -3 لديهم خماطر اأقل لتطور ال�شمور البقعي، 

وهي حالة متقدمة توؤدي اإىل تدهور الروؤية.
خ�شراوات  ياأكلون  اأنهم  من  بالتاأكد  اجلميع  التغذية  اأخ�شائية  ون�شحت 
اأف�����ش��ل م�����ش��ادر اللوتني  اأن���ه���ا ت��ع��ّد واح�����دة م���ن  خ�������ش���راء، م�����ش��رية اإىل 

والزيكن�شنثني، وهي من اأهم اأنواع الكاروتينات ل�شحة العني.
ت��ن��اول مزيد من  ع��ن طريق  العني  تعزيز �شحة  ��ا  اأي�����شً وت��اب��ع��ت: ميكنك 
البي�ض، لأنه م�شدر كبري مل�شادات الأك�شدة وفيتامني )اأ( التي هي مفيدة 

للغاية يف احلفاظ على �شحة �شطح العني وكذلك �شبكية العني.
كاتيكني  ت�شمى  الأخ�شر على مواد �شحية  ال�شاي  ي�شتمل  تقول:  وم�شت 
اأن  وميكن  لالأك�شدة.  وم�����ش��ادة  لاللتهاب  م�شادة  ب��خ��وا���ّض  متتلئ  التي 

ت�شاعد هذه اخل�شائ�ض يف تقليل خطر الإ�شابة بالعدوى.
كما اقرتحت تناول الأفوكادو كجزء من النظام الغذائي املعتاد، مو�شحة 

اأنها غنية باللوتني، ما يقلل من كمية ال�شوء املدمر ي�شل اإىل العني.
ا على بيتا  وتابعت: بالإ�شافة اإىل كونه غني بفيتامني اأ، يحتوي اجلزر اأي�شً
كاروتني الذي ي�شاعد العينني على امت�شا�ض فيتامني اأ، وهو اأمر �شروري 

للحفاظ على �شحة العني.

 1938 ع��ام  بيث  الربخت  الفيزيائي  اكت�صف   •
عرفت  والتي  احل��راري��ة  النووية  التحوالت  حلقة 
م�صدر  ت�صرح  وه��ي  اإل��ي��ه  ن�صبة  بيث  حلقة  باإ�صم 
، فما هي جن�صية هذا  ال�صم�صية والكوكبية  الطاقة 

الفيزيائي؟
امريكي

•  �صم هيلوبريين يتم ا�صتخراجه من اأحد النباتات 
فما هو هذا النبات ؟

 الكري�شما�ض 
• من هو اأول طبيب عربي يح�صل على جائزة اإجناز 

مدى احلياة؟
عاكف مغربي.

اأمه من غري قومه؟ تكون  الذي  الرجل  • كلمة تطلق على 
النقيع

؟ العربية  احلروف  خمارج  عدد  • كم 
17

عدة  والنزيف  كجرح.  ما  فتحة  لوجود  وال�شرايني  الأوردة  خارج  الدم  خروج  هو  النزيف  اأن  تعلم  • هل 
اأن����واع منه ن��زي��ف وري���دي ون��زي��ف ���ش��ري��اين. ك��ذل��ك ه��ن��اك ن��زي��ف داخ��ل��ي ون��زي��ف خ��ارج��ي. وي��ع��ال��ج النزيف 
اخلارجي بتنظيف اجلرح وبوقف النزيف ونقل املري�ض اأىل امل�شت�شفى اإذا كان اجلرح كبرياً اأو عميقاً ي�شتدعي 
اإجراء عملية تعطيب. اأما النزيف الداخلي وهو ان�شباب الدم داخل اأحد اأجواف اجل�شم، وي�شتدعي ذلك نقل 

املري�ض يف حالة طارئة اإىل امل�شت�شفى. 
املت�شخة،  الأيدي  الغبار  الأمرا�ض هي:  التي جتلب خمتلف  للطعام  العادي  التلوث  اأن م�شادر  تعلم  • هل 
الأواين الو�شخة، والأواين تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال فيجب اأن ل تكون م�شرخة اأو مثلمة. كذلك يجب 

اأن تكون غري قابلة لل�شداأ. 
يف  التنف�ض  مرات  عدد  اأما  الدقيقة  يف  نب�شة   72 تقريباً  الطبيعي  القلب  نب�شات  عدد  اأن  تعلم  هل   •
الدقيقة من 15 � 18 مرة وهي تزيد عند الإ�شابة باحلمى اإىل 30 مرة يف الدقيقة. وتعترب درجة حرارة 

الإن�شان الطبيعية 37 درجة مئوية. 
اخلم�شني.  �شن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ض  • النعامة 

اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�شبوع  كان  الفرعونية  م�شر  • يف 
نف�شها.  �شته�شم  فاإنها  واإل  اأ�شبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�شان  معدة  على  • يتعني 

النمل  م�شتعمرات  على  غ��ارات  ي�شن  لأنه  وذلك  ال�شفاح(  )النمل  با�شم  ي�شتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 

القط ال�شجاع
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البقدون�ش 
الطبية  الأب����ح����اث  اأح������دث  ك�����ش��ف��ت 
من�شط  غ���ذاء  ال��ب��ق��دون�����ض  ن��ب��ات  اأن 
النباتات  اأك��رث  انه من  كما  للذاكرة، 
يفوق  وه��و   )C( لفيتامني  اح��ت��واء 
ذل���ك وك��ذل��ك فيتامني  ال��ل��ي��م��ون يف 

)A( املفيد للب�شر.
وق���د ث��ب��ت ب��ع��د اج�����راء ال��ع��دي��د من 
جدا  مفيد  البقدون�ض  ب��اأن  التجارب 
لكثري من علل اجل�شم فهو ي�شتخدم 

للتخفيف من الآم املعدة وللق�شاء على دودة الأمعاء ، كما اأنه مدر للبول 
ومنظم للدورة ال�شهرية عند املراأة اإذا اأكل بانتظام مع وجبات الطعام .

فى حني ان تناول البقدون�ض املجفف يفقد كافة عنا�شره الغذائية املهمة 
اليوم للح�شول على  البقدون�ض طازجا ومن حم�شول  بتناول  ين�شح  لذا 

الفائدة التامة .
تنح�شر فائدة البقدون�ض يف اأوراقه فقط حيث يوؤكل مع ال�شلطات املنوعة 
واللحوم امل�شوية مل�شاعدته يف التقليل من اأ�شرار الكول�شرتول ولكونه فاحت 

�شديد لل�شهية .

املمثلة االأمريكية داكوتا جون�صون خالل ح�صورها احلفل اخلتامي ملهرجان مراك�ش ال�صينمائي الدويل يف املغرب. )ا ف ب(

خرجت ثالث قطط لتتم�شى معا فاقرتح اكربهم وكان �شخم اجل�شم الذهاب اإىل الغابة فوافقه الو�شط الذي 
يكاد ان يقاربه يف احلجم ولكن القط ال�شغري ال�شئيل مل يرد فقال له القط الكبري: اعرفك جبانا فلتم�ض 
يف اخللف حت�شبا حلدوث اي �شيء فتهرب ب�شرعة.  ف�شكت القط ال�شغري اي�شا ومل يرد و�شارا معا يف الطريق 
القطان  ان و�شلوا على م�شارفها �شمع اجلميع �شوت خطوات ثقيلة �شريعة عالية فخاف  الغابة.. وبعد  اإىل 
الكبريان وهربا م�شرعني واختبئا خلف احدى ال�شجار وهم ي�شرخان على القط ال�شغري بان يختبىء حتى ل 
تهر�شه الفيال، لكنه مل ي�شتمع لهم واكمل �شريه ال�شريع بدونهما يف الوقت الذي توقع فيه القطان الكبريان 
موته هر�شا، وبعد دقائق جاء ليقول لهما ان القردة ت�شفق للقرد ال�شغري الذي ا�شتطاع ان يت�شلق ال�شجار 
للمرة الوىل، فال تخافا.. ف�شحكا وقال معا: ل�شنا خائفني كنا نختربك، ثم اكملوا �شريهم وبعد فرتة �شمعوا 
�شوت ازيز عال �شم الذان، اهتزت له الغابة، وحتركت ال�شجار، فجرى القطان الكبريان ب�شرعة وبحثا عن 
مكان امن لالختباء، وقال له: اختبيء �شياأكلك �شرب النحل ال�شود. فرتكهم وذهب يرك�ض لتلة عاليه ثم 
الغابة وهي من فعلت ذلك ال�شوت، فقال  جاء ليقول: هناك طائرة خا�شة بالب�شر كانت تطري بالقرب من 
الغابة  اإىل عمق  معا بعد ان خرجا من خمبئهما: نعم نعرف ذلك كنا نختربك.. واكملوا �شريهم م�شرعني 
ف�شمعوا �شوت زئري عال جدا، بعدها امتالأ املكان بالغبار، وكانت بع�ض احليوانات ال�شغرية جتري هنا وهناك، 
ف�شرخ القطان الكبريان وفرا هاربني من املكان اإىل خارج تلك الغابة امل�شاك�شة، يف الوقت الذي اكمل فيه القط 
طريقه، وبعد فرتة طويلة عاد اليهم وهم يف البيت يت�شوران جوعا، وقال لهم: ملاذا خفتما؟ كان هذا �شوت 

�شجرة كبرية ا�شقطها احلطاب فاثارت الغبار واخافت احليوانات، فهل كنتم تخترباين؟ 
و�شحك وجل�ض لياأكل وجبة �شهية وهي قطعة من اللحم م�شوية اعطاها احلطاب للقط ال�شغري بعد ان تعرفا 
وت�شادقا وبعد ان انتهى قام ليجمع حاجياته ويقول لهما: �شاأذهب للعي�ض مع احلطاب �شديقي، فقد تعبت 

من كرثة اختباراتكم يل ...! 

الكاكاو اخلام يحافظ على �شحة القلب
املركبات  اأن  ح���دي���ث���ة  درا�����ش����ة  اأك�������دت 
الكاكاو  يف  امل��وج��ودة  الن�شطة  احليوية 

ميكنها احلفاظ على �شحة القلب.
)�شارى(  جامعة  ف��ى  للباحثني  ووف��ق��ا 
ف�����ى ب���ري���ط���ان���ي���ا ف��������اإن ال����ن����وع����ني من 
امل��رك��ب��ات احل��ي��وي��ة وال��ت��ى ت��ع��رف با�شم 
و)بر�شينيدينز(،  )ال����ف����الف����ان����ول( 

يت�شرفان ب�شكل خمتلف فى اجل�شم.
وتعترب )املركبات احليوية( من املركبات 
واكت�شبت  لل�شحة،  امل��ف��ي��دة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
امل��ت��واج��دة فى  )ال��ف��الف��ان��ول(  مركبات 

كبريا  عمليا  اه��ت��م��ام��ا  اخل����ام  ال��ك��اك��او 
ال�����ش��ن��وات الأخ�������رية، وه����ى تتاألف  ف���ى 
م��ن ن��وع��ني م��ن امل����واد احل��ي��وي��ة، وهما 
ر�شيانيدين�ض(،  )وب��رو  )الفالفونول(، 
املركبات  من  املجموعتني  كال  اأن  حيث 
تتواجد اأي�شا فى عدد من الفواكه مثل 
احلبوب  وبع�ض  ،التوت،  العنب  التفاح، 
اإ�شتخدام  ف�����اإن  وب���ال���ت���ايل  وال���ب���ق���ول، 
ال����ك����اك����او اخل�������ام ك���ن���م���وذج ل���الأغ���ذي���ة 
)الفالفونول(،  مركبى  على  املحتوية 
اأن  امل��رج��ح  م��ن  ر�شيانيدين�ض(  )وب���رو 

ي�شاعد فى احلفاظ على �شحة القلب.
واأظهرت درا�شات متعددة اأن ال�شتهالك 
)وبرو  )الفالفونول(،  ملركبى  اليومى 
حت�شني  اإىل  ي������وؤدى  ر���ش��ي��ان��ي��دي��ن�����ض( 
والكولي�شرتول  ال��دم  �شغط  م�شتويات 
ف���ى ال�����دم وي�����ش��م��ن م���رون���ة الأوع���ي���ة 
ك���ان من  ال��دم��وي��ة، ول��ك��ن ح��ت��ى الآن، 
ت�شهم هذه  اأى مدى  اإىل  الوا�شح  غري 
املركبات الطبيعية فى اكت�شاب الفوائد 
اأم  اإذا كانا يتعاونان معا  املر�شودة، وما 

ل.


