
�ص 22

�ص 27

اأن�ضطة تراثية وريا�ضية 
واجتماعية يف ملتقى ال�ضمالية 

ال�ضيفي تتوا�ضل حتى 31 اجلاري

حممد ممدوح :

 اأهتم كثريا بالنقد 
البناء النه يفيدين

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

اأغذية مقاومة حلروق ال�شم�س
ال�شواطئ،  على  اإج��ازات��ه��م  ق�شاء  ال�شيف  ف�شل  يف  ك��ث��رون  يف�شل 
متجاهلني التحذيرات الطبية ب�شاأن خطورة التعر�س لأ�شعة ال�شم�س 

لفرتة طويلة.
وغالبا ما يتم اللجوء لواقيات ال�شم�س قبل ال�شتمتاع بال�شباحة، اإل 
اأن درا�شات طبية حديثة تو�شلت اإىل متتع عدد من الأغذية بالقدرة 
على حماية اجللد من الأ�شرار التي تلحق به نتيجة التعر�س للأ�شعة 

فوق البنف�شجية، وفق موقع “ريدرز دايج�شت” الأمركي:
يخف�س  ال���ذي  ال��ل��ي��م��ون��ني،  عن�شر  ع��ل��ى  حت��ت��وي  1.احلم�شيات: 
املئة،  يف   34 ت�شل  بن�شبة  اجللد  ب�شرطان  الإ���ش��اب��ة  خطر  احتمال 

بح�شب درا�شة ن�شرتها جامعة اأريزونا الأمركية.
بني  من  التي  الأك�شدة  مب�شادات  بغناه  يتمتع  الأخ�شر:  2.ال�شاي 
للأ�شعة  تعر�شت  التي  اجللد  خلليا  اجليني  التلف  وق��ف  فوائدها 

فوق البنف�شجية، بح�شب درا�شة جلامعة وي�شكون�شن.
التي تظهر درا�شات  كاروتينات،  مادة  على  اجلزر  يحتوي  3.اجلزر: 
اأي�شا يف  امل���ادة  ه��ذه  ال�شم�س، كما توجد  �شدة ح��روق  م��ن  تقلل  اأن��ه��ا 

الفواكه واخل�شراوات ذات اللون الأحمر اأو الأ�شفر اأو الربتقايل.
وعلجها  ال�شم�س  ح��روق  �شد  حماية  كو�شيلة  تعمل  4.الفراولة: 
كبر،  ب�شكل  “�شي” فيها  فيتامني  لوجود  ونتيجة  وقوعها،  يف حال 
اخلليا  ن�شر  على  تعمل  ال��ت��ي  “اجلزيئات”  قتل  يف  ت�شاهم  ف��اإن��ه��ا 

ال�شرطانية.
الكثر من م�شادات الأك�شدة، من بينها واحد  الرمان  5.الرمان: يف 
اجللد  خليا  يحمي  ال��ذي  الإيلجيك،  حم�س  وهو  بالقوة،  يت�شف 

من التلف نتيجة تعر�شها للأ�شعة فوق البنف�شجية.
على  احتوائها  ب�شبب  الأحمر  لونها  البندورة  اكت�شبت  6.البندورة: 

الليكوبني امل�شاد للأك�شدة، واملفيد اأي�شا لب�شرة الإن�شان.
احمرار  يف  انخفا�شا  لحظن  الن�شاء  اأن  بريطانية  درا�شة  واأظ��ه��رت 
جلدهن، بعد تعر�شهن لأ�شعة ال�شم�س، وذلك عندما كانت وجباتهن 

ت�شم البندورة واأغذية اأخرى فيها الليكوبني.

هاتفك �شقط يف املاء؟ هكذا تنقذه 
يف بع�س الأحيان ي�شقط الهاتف الذكي يف املاء، يف حمامات ال�شباحة 

اأو يف البحر مثًل. فكيف ميكن اإنقاذ الهاتف؟
“تيلتاريف. الت�شالت  بوابة  اأو�شحت  ال�����ش��وؤال،  ه��ذا  عن  للإجابة 

دي” الأملانية اأنه يجب اإيقاف الهاتف فوراً اإذا �شقط يف املياه العذبة، 
ونزع البطارية، اإن اأمكن، وتركه ليجف يف الهواء الطلق ب�شعة اأيام اأو 

و�شعه يف كي�س من الأرز.
اأما �شقوط الهاتف يف املياه املاحلة في�شتلزم تنظيفه من الداخل على 

يد فني متخ�ش�شن، لتجنب اأ�شرار التاآكل الناجمة عن امللح.
با�شتخدام  “تيلتاريف.دي”  تن�شح  الأ���ش��ا���س،  من  امل�شكلة  ولتفادي 
املاء  من  الهاتف  حلماية  ال�شاقة،  لل�شتخدامات  خم�ش�شة  حافظة 

وحبات الرمل الدقيقة، التي قد تخد�س ال�شا�شة.
 ،)IP( وبالن�شبة للهواتف الذكية املقاومة للماء وفقاً ملعيار احلماية
فاإنها ل حتمي الهاتف من املاء %100. لذلك يجب اأي�شاً التعامل 

مع هذه الهواتف بحذر، وحمايتها من املاء وحبات الرمل.  

ن�شائح للتخل�س من اأحمر ال�شفاه على املالب�س 
اأثناء و�شعه.  ال�شفاه  باأحمر  امل��راأة  تتلطخ ملب�س  الأحيان  بع�س  يف 

فكيف ميكن التخل�س من البقع؟
اأنه  الأملانية  امل�شتهلك  مبادرة حماية  اأو�شحت  ال�شوؤال،  للإجابة عن 
وق��ت ممكن حتى  باأ�شرع  داف��ئ  البقعة مب��اء  �شطف  البداية  يجب يف 

ت�شهل اإزالتها.
واأ�شافت املبادرة اأنه يجب ا�شتخدام املاء الدافئ لإزالة البقع الدهنية 
البقع  مع  البارد  وامل��اء  املكياج،  اأو  النقانق،  اأو  ال��زي��وت،  عن  الناجمة 

املحتوية على الربوتني مثل اللنب، اأو الكاكاو، اأو الدم.
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من نيفرتيتي اإىل ميالنيا 
ترامب.. متاثيل ظلمت اأ�شحابها

لكن  الكربى،  وال�شخ�شيات  النجوم  العادة لأجل تكرمي  التماثيل يف  تقام 
بل قد ي�شبح  بالإعجاب والرتحيب،  دائما  الفنانون، ل يحظى  ما ينحته 
حمل �شخرية يف بع�س الأحيان. وجرى الإعلن، موؤخرا، عن متثال خ�شبي 
لزوجة الرئي�س الأمركي، ميلنيا ترامب، يف م�شقط راأ�شها، ب�شلوفينيا، 
اإنها  لكن “القطعة” املنحوتة من �شجرة، تعر�شت ل�شخرية وا�شعة، وقيل 
ل ت�شبه ال�شيدة الأوىل للوليات املتحدة. ويبدو اأن ال�شيدة الأوىل للوليات 
الكرة  فنجم  اأخ��رى،  �شخ�شيات  فيه  و�شعت  ال��ذي  امل��اأزق  واجهت  املتحدة، 
الربتغايل، كري�شتيانو رونالدو، غر حمظوظ اأي�شا، يف م�شاألة التماثيل، 

والتمثال املعلن عنه بالربتغال يف �شنة 2017، من الأمثلة الوا�شحة.
ال�شابق، ديفيد بيكهام،  2019، تعر�س لعب الكرة الربيطاين  ويف �شنة 
ملقلب، يف ولية كاليفورنيا الأمركية، اإذ جرى الك�شف اأمامه عن متثاله 
اآخر  متثال  وب��اأن  مزحة،  جم��رد  الأم��ر  ب��اأن  اإخ��ب��اره  مت  ثم  “الغريب”، 
“م�شوه”  متثال  اإزال��ة  الثقافة  وزارة  ق��ررت   ،2015 يونيو  ويف  ينتظره. 
املنيا جنوبي  �شمالوط مبحافظة  نفرتيتي، يف مدخل مدينة  امللكة  لراأ�س 

م�شر، وو�شع اآخر مبقايي�س فن النحت الفرعوين.
يف  جاك�شون،  مايكل  الراحل،  البوب  جنم  متثال  عن  الك�شف  جرى  وحني 
مير  مل   ،2011 �شنة  الربيطانية،  بالعا�شمة  القدم  لكرة  فولهام  ن��ادي 

الأمر دون �شخرية.
ومل ت�شلم عار�شة الأزياء الإجنليزية، كيت مو�س، من اأزمة التماثيل، ففي 
�شنة 2008، مت عر�س متثال لها يف هيئة “اليوغا”، ب�شكل مذهب، وقيل 

وقتها، اإن �شبه امللمح يكاد يكون منعدما.

و�شع اال�شتعداد مطلوب مع 
هذه االأجهزة االإلكرتونية 

الفني  للفح�س  الأمل��ان��ي��ة  الهيئة  ق��ال��ت 
الإلكرتونية  الأج��ه��زة  بقاء  اأن  رغ��م  اإن��ه 
زيادة  يف  يت�شبب  ال���ش��ت��ع��داد،  و���ش��ع  يف 
ا�شتهلك الطاقة، اإل اأن بع�س الأجهزة 

حتتاج اإىل البقاء يف هذا الو�شع.
واأو���ش��ح اخل��رباء الأمل���ان اأن��ه يجب ترك 
و�شع  يف  “اأوليد”  ت��ل��ف��زي��ون��ات  اأج��ه��زة 
يف  ع��ادة  يكون  حتديثها  لأن  ال�شتعداد، 
على  ال��ربجم��ي��ات  ب��ق��اء  ل�شمان  ال��ل��ي��ل، 

اأحدث و�شع.
حتتاج  للحرب  النافثة  الطابعات  اأن  كما 
ال���ش��ت��ع��داد، لأنها  ال��ب��ق��اء يف و���ش��ع  اإىل 
اإع��ادة ت�شغيل، وهو  ُتنظف ذاتياً عند كل 
اأم���ر غ��ر ���ش��روري، وي��ه��در احل��رب دون 

داع.
الأج����ه����زة  اأن  اإىل  ال���ه���ي���ئ���ة  واأ�������ش������ارت 
يف  البقاء  اإىل  حتتاج  التي  الإلكرتونية، 
ت�شتمل على ملحوظة  ال�شتعداد،  و�شع 
لذلك  الت�شغيل،  تعليمات  �شمن  بذلك، 

ي�شتحن النظر اإليها عند ال�شراء.

ت�شبب  م�شاكل    10
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نزالت الربد ت�شاعد على �شفاء �شرطان املثانة
ك�����ش��ف��ت درا����ش���ة ح��دي��ث��ة اأن ن�����زلت ال���ربد 
امل�شتقبل  يف  ت�شتخدم  اأن  مي��ك��ن  ال�شائعة 

لعلج �شرطان املثانة. 
واأظ���ه���رت ال��درا���ش��ة ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا جامعة 
�شوري  روي���ال  مقاطعة  وم�شت�شفى  ���ش��وري 
اأن �شللة من فرو�س الربد  يف بريطانيا، 
اخلليا  يدمر  كوك�شاكي،  فرو�س  ي�شمى 

ال�شرطانية يف بطانة املثانة الداخلية.
واأظ���ه���ر غ��ال��ب��ي��ة امل��ر���ش��ى ال��ب��ال��غ عددهم 
اخلليا  “موت  ع���لم���ات  م��ري�����ش��اً   15
بعد  اخلبيثة،  الأورام  داخ��ل  ال�شرطانية” 
اأ�شبوع واحد فقط من العلج، و�شفي اأحد 
بهذا  بالكامل  بال�شرطان  امل�شابني  املر�شى 

العلج.
اخلليا  ك���وك�������ش���اك���ي  ف����رو�����س  وي�������ش���ي���ب 

ال�شرطانية داخل املثانة، مما ي�شبب اإ�شابة 
ال��ع�����ش��و ب��ال��ت��ه��اب، مم���ا ي�����ش��ت��دع��ي تدخل 
اخلليا املناعية التي تقوم بتدمر الأورام. 
وي��ع��ت��ق��د ال��ب��اح��ث��ون اأن ال���ع���لج، ال����ذي مل 
ي�شبب اأي اآثار جانبية كبرة، ميكن اأن يغر 
الطريقة التي نعالج بها ال�شرطان، بح�شب 

�شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية.
ول حتتوي الأورام املوجودة يف املثانة 

عادة على خليا مناعية، مما مينع 
من  للمري�س  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از 

لكن  منوها،  اأثناء  حماربتها 
الإنفلونزا  لفرو�س  ميكن 

ه��ذه اخلليا  ي��ج��ذب  اأن 
لتقوم بعملها يف تدمر 

خليا ال�شرطان.

وق��ال��ت امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ال��درا���ش��ة ي��ول��ي��ا ف��اغ��ر اإّن هناك 
اإىل  دورا يف ذلك مثل احلي�س،  تلعب  بيولوجية  عوامل 
الذين  التلميذ  وم��ن  و�شعورية.  نف�شية  عوامل  جانب 
بال�شداع   80% ن�شبة  ي�شعر  يعانون من �شداع مزمن، 
التلميذ  ثلث  وذك��ر  اأ�شبوعيا.  الأق���ل  على  واح���دة  م��رة 
اإىل  اأن��ه��م ي�شطرون  ���ش��داع متكرر  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 

تفويت ح�ش�س درا�شية ب�شبب ال�شداع.
واأج��رى اخل��رباء الدرا�شة على م��دار ع��ام، و�شملت اأكرث 
يف  العا�شر  حتى  اخلام�س  ال�شف  م��ن  تلميذ  األ��ف��ي  م��ن 
كما  وي�شتفاليا.  الراين-  �شمال  بولية  ح�شرية  مناطق 
الدرا�شة  وت��ت��ط��رق  اآب����اء.  م��ن  اإف����ادات  ال��درا���ش��ات  �شملت 
والنف�شية  اجل�شدية  بال�شحة  تتعلق  اأخ��رى  جوانب  اإىل 
واملدر�شة واأوقات الفراغ وتعاطي الأدوية وزيارة الأطباء.

عوامل رئي�شة و�شائعة
يعاين الكثر من الأطفال من �شداع راأ�س ن�شفي اأو كلي 

ب�شكل متكرر. ورغم اأن الأ�شباب تختلف من طفل للآخر 
اإل اأن الأطباء يتحدثون عن عوامل رئي�شة و�شائعة. فما 

اأبرزها؟
ل يقت�شر �شداع الراأ�س الكلي اأو اجلزئي على الكبار بل 
ي�شمل الأطفال اأي�شا. وينت�شر وجع الراأ�س ب�شكل اأخ�س 
و���ش��ط ت��لم��ي��ذ امل���دار����س لأ���ش��ب��اب ك��ث��رة وم��ت��ن��وع��ة من 
ال�شحي  للتثقيف  الحت��ادي  املركز  لآخ��ر. وح�شب  طفل 
)BZgA(، فمن بني الأ�شباب الرئي�شة ل�شداع الراأ�س، 
اأو  المتحانات  يف  �شيئة  علمات  على  التلميذ  ح�شول 
الف�شل.  داخ��ل  ال��زم��لء  اأو  املدر�شني  مع  م�شاكل  وج��ود 
من  كاخلوف  الطفل،  تتملك  التي  اخل��وف  اأن���واع  وحتى 
الف�شل، تت�شبب يف ظهور �شداع الراأ�س لدى الكثر من 

التلميذ.
وتلعب اأي�شا عدد �شاعات النوم دورا كبرا يف هذا ال�شياق. 
الإ�شابة  خم��اط��ر  ازدادت  ال���ن���وم،  ���ش��اع��ات  ق��ل��ت  ف��ك��ل��م��ا 
مبختلف اأنواع �شداع الراأ�س. وحتى الهواء داخل الف�شل 

اأو البيت ونوعية الطعام وقلة ال�شرب ل يخلو من تبعات 
�شلبية على �شحة الأطفال.

فاإن  متباعدة  ف���رتات  يف  ال��راأ���س  ���ش��داع  ح��ال ظهر  ويف 
الأمر طبيعي جدا. غر اأنه اإذا ا�شتمر على مدى ثلثة 
اأ�شهر بدون انقطاع يجب زيارة طبيب الأطفال على وجه 
ال�شرعة ملعرفة الأ�شباب املبا�شرة واحل�شول على ن�شائح 

منا�شبة، ي�شيف املركز الحتادي للتثقيف ال�شحي.
تعر�س  اإذا  التاأكد  يجب  النف�شية  العوامل  جانب  واإىل 
املدر�شة  راأ���ش��ه يف  اأو ج��رح يف  الطفل يف وق��ت ما ل�شربة 
تت�شبب يف  ال��راأ���س  اأو يف اخل���ارج. ف�شربات   البيت  اأو يف 
يف  ول��و  للطفل  ن�شفي  ���ش��داع  اأو  مفاجئ  ���ش��داع  ظ��ه��ور 
مرحلة متاأخرة من عمره. وين�شح اخلرباء الآباء باأخذ 
ك��ل اأ���ش��ك��ال ���ش��داع ال���راأ����س ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د للوقوف 
ال�شداع  ح��دة  ا�شتفحال  وت��ف��ادي  الفعلية  الأ�شباب  على 
اأداء ونف�شية  تاأثر �شلبي على  ملا لذلك من  امل�شتقبل  يف 

الطفل.

خماوف من الزلزال الكبري 
ي��ع��ك��ف ب��اح��ث��ون اأم���رك���ي���ون، على 
ب�شاأن  ���ش��خ��م��ة  ب����ي����ان����ات  درا������ش�����ة 
ال���زل���زال���ني ال��ل��ذي��ن ���ش��رب��ا ولي���ة 
توقعات  و�شط  موؤخرا،  كاليفورنيا، 
“كربى”، يف  ق��وي��ة  اأر���ش��ي��ة  ب��ه��زة 

منطقة �شان دييغو.
 ،”5 “فوك�س  ن��ق��ل��ت  م���ا  وب��ح�����ش��ب 
لعلوم  “�شكريب�س”  م��ع��ه��د  ف�����اإن 
امل��ح��ي��ط��ات، مت��ك��ن م��ن ر���ش��د األفي 
هزة ارتدادية منذ الرابع من يوليو 
الأول  ال���زل���زال  م��ن��ذ  اأي  اجل�����اري، 
م��ن اأ���ش��ل زل��زال��ني ���ش��رب��ا منطقة 

ريجي�س ري�شت.
وهز الزلزال الذي بلغت �شدته 7.1 
ب�شحراء  ريدجكري�شت  بلدة  درجة 
ثماين  زادت  بقوة  ال�شبت،  موهايف، 
 6.4 م��رات ع��ن زل���زال بلغت قوته 
قبل  املنطقة  نف�س  �شهدته  درج���ة 

ذلك. من  �شاعة   34
اأي�����ش��ا يف  ال��ق��وي��ة  ال��ه��زات  وت�شببت 
للمياه  رئ��ي�����ش��ي��ة  ب��خ��ط��وط  ك�����ش��ور 
اأن��ح��اء من  ع��ن  للكهرباء  وان��ق��ط��اع 
 27 يقطنها  ال��ت��ي  ري��دج��ك��ري�����ش��ت 
األفا وتقع على بعد 202 كيلومرت 

�شمال �شرقي لو�س اأجنلي�س.
���ش��وؤون الزلزل  ال��ع��امل يف  واأو���ش��ح 
جامعة  يف  “�شكريب�س”  مب��ع��ه��د 
– ���ش��ان دي��ي��غ��و، ديبي  ك��ال��ي��ف��وري��ا 
ب�شاأن  امل��ت��اح��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اأن  ك��ي��ل��ب، 
الهزات الأر�شية، موؤخرا، لي�س لها 

مثيل منذ مدة طويلة جدا.
واأ���ش��اف اأن ال��زل��زال الأخ���ر الذي 
�شان  مقاطعة  يف  ا�شت�شعاره  ج��رى 
دي���ي���غ���و، وال�������ذي ب��ل��غ��ت ����ش���دت���ه 7 
2010، ومل  ك��ان يف �شنة  درج���ات، 
ي�����ش��ج��ل ���ش��وى زل������زالن اآخ������ران يف 

املنطقة منذ 1992.

ر�شالة حتذير للماليني 
من م�شتخدمي ويندوز

حذرت مايكرو�شوفت املليني من 
م�شكلة يف نظام الت�شغيل )ويندوز 
خطرا  ي�شكل  اأ���ش��ب��ح  ال���ذي   )10
على ال�شركة، ب�شبب م�شاكله التي 

تراكمت يف الأ�شابيع الأخرة.
الأمركي  ف��ورب�����س  م��وق��ع  وذك����ر 
موقع  اك����ت���������ش����اف  ب���ف�������ش���ل  اأن���������ه 
اأخربت  لثغرة،  لت�شت(  )وي��ن��دوز 
حتذير،  ر�شالة  يف  مايكرو�شوفت، 
م�شتخدمي  م��ن  امل��لي��ني  ع�شرات 
حتديث  اآخ������ر  اأن   10 وي�����ن�����دوز 
ي�شر  ق���د   )KB4501375(
ُبعد  ع���ن  الت�������ش���ال  اإدارة  خ��دم��ة 
الذي  الأم���ر   ،)RASMAN(
تداعيات  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  اأن  مي��ك��ن 

خطرة.
تتعلق  امل�شكلة  اأن  امل��وق��ع  ويو�شح 
اإدارة  فخدمة   .VPN ب�شبكات 
الت�������ش���ال ع����ن ُب���ع���د ت��ع��م��ل على 
بالإنرتنت،   10 وي��ن��دوز  ات�����ش��ال 
وه���ي م��ه��م��ة اأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ك��ي تعمل 

خدمات VPN ب�شكل طبيعي.

�شبب �شداع الراأ�س عند االأطفال .. االإجهاد اأم االإ�شابات؟

اآالم  من  ال�شكوى  تنت�شر  الفتيات  بني  اأو�شع  نطاق  على 
ال�شداع املزمن، يف اأو�شاط التالميذ يف اأملانيا. ك�شفت عن 
ذلك درا�شة اأجراها املركز االأملاين ملعاجلة اآالم االأطفال 

يف م�شت�شفى داتلن لالأطفال واملراهقني.
بينت درا�شة متخ�ش�شة باآالم االأطفال اأّن 40 باملئة من 
األفي مراهق من مناطق ح�شرية بوالية  اأكرث من  بني 

�شمال الراين- وي�شتفاليا ذكروا اأنهم م�شابون باآالم 
مزمنة وغالبا تتعلق ب�شداع م�شتمر، والتي تعني 
وفقا للتعريف املتداول، ال�شعور باآالم مرة واحدة 
على االأقل يف ال�شهر منذ ثالثة اأ�شهر كحد اأدنى. 
وذكر نحو 33 باملئة من التالميذ اأنهم ي�شعرون 
باآالم مرة واحدة على االأقل اأ�شبوعيا. وتتعلق 

متكرر.  ب�����ش��داع  االآالم  ه���ذه  معظم 
% من   27 وبح�شب الدرا�شة،  ، ي�شكو 

مزمن.  �شداع  من  التالميذ 
وبلغت ن�شبة الفتيات يف 
 18 مقابل   %  35 ذلك 

باملئة بني الفتيان.
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�ش�ؤون حملية

�شمن برناجمه ال�شيفي 

نادي كلمة للقراءة ينظم ور�شًا تفاعلية لالأطفال يف مكتبة »ال�شيف«

ملتقى ال�شمالية ال�شيفي 2019 يبداأ فعالياته

اأن�شطة تراثية وريا�شية واجتماعية تتوا�شل حتى 31 اجلاري
مركز العني ال�شبابي ينظم ور�شة عمل حول العادات والتقاليد االإماراتية

برعاية م�شلم بن حم

مدر�شة دار العلوم حتتفل بتخريج دفعة عام الت�شامح

•• اأبوظبي  - الفجر

نظم نادي “كلمة” للقراءة يف دائرة الثقافة وال�شياحة 
تفاعلية للأطفال يف مكتبة  تعليمية  ور�شاً  – اأبوظبي 

العام. لهذا  ال�شيفي  برناجمه  �شمن  “ال�شيف”، 
اآرائهم  عن  التعبر  من  الأط��ف��ال  العمل  ور���س  مكنت 
من خلل الكتابة والر�شم. كما �شجعتهم على القراءة 
والكتابة باللغة العربية، وتدريبهم على الإلقاء واإدارة 

جل�شات قراءة الق�ش�س باأنف�شهم.
وقد �شارك يف الور�س اأطفال من فئات عمرية خمتلفة 
ا�شتمعوا  حيث  عاماً،   12 و   6 بني  اأعمارهم  تراوحت 
يف بداية الور�شة اإىل قراءة ق�شة ب�شكل تعبري، ومن 
ثم قام الأطفال بعدها بقراءة الق�ش�س التي اختاروها 
“كلمة” اأمام م�شمع اأ�شدقائهم  من ترجمات م�شروع 

الذين اأبدوا اآراءهم حول الأداء اأثناء القراءة. 
للأطفال  ق�ش�س  كتابة  ور�شة  اأي�شاً  الفعالية  تخلل 
با�شتخدام دمى خمتلفة الأ�شكال ، ثم اأعقب ذلك ور�شة 

عمل يدوية وم�شابقة ترفيهية. 
منذ  اه��ت��م  “كلمة”  م�����ش��روع  اأّن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
انطلقته برتجمة كتب الأطفال والنا�شئة، واأوىل هذا 

باإثراء  الهتمام  من  انطلقاً  خا�شاً  اهتماماً  اجلانب 
خميلة الأطفال وزيادة معدلت القراءة بني الأطفال 
والنا�شئة. ولقد جتاوز عدد ترجماته يف هذا املجال ال�  

237كتابا.

وحر�س  اأي�����ش��اً،  العلمي  باجلانب  “كلمة”  اهتم  كما 
على تقدمي كتب للأطفال والنا�شئة ت�شاهم يف اإي�شال 
اأهم املعارف العلمية اإىل النا�شئة، باأ�شلوب مب�شط ويف 
�شل�شة  اأهمها  وم��ن  ب��ال��ق��راءة،  تغريهم  اأنيقة  طبعات 

“ثمرات من دوحة املعرفة” املرتجمة عن الفرن�شية. 
ويف فعالياته الثقافية املختلفة، يخ�ش�س “كلمة” جانباً 
امل�شاركة يف مهرجانات  على  دوم��اً  ويحر�س  للأطفال 
مهرجان  مثل  للأطفال،  املخ�ش�شة  الكتب  ومعار�س 
ب��ول��ون��ي��ا لكتب  ال��ق��رائ��ي للطفل، وم��ع��ر���س  ال�����ش��ارق��ة 
اإيطاليا، ومن حني اإىل اآخر ي�شت�شيف يف  الأطفال يف 
معر�س اأبوظبي للكتاب كتاب ور�شامني وينظم ندوات 
والتحدث  الأطفال  لكتب  العربية  الرتجمات  لتوقيع 

اإىل ال�شغار وم�شاركتهم الر�شوم والقراءة.
مبادرات  عدة  اأطلق  اأّن  للرتجمة  كلمة  مل�شروع  و�شبق 
اأبوظبي  “حقيبة  القراءة مثل  لت�شجيع الأطفال على 
و”حقيبة  للنا�شئة”،  اأب��وظ��ب��ي  و”حقيبة  للطفل” 
مبادرة  تخ�ش�شت  كما  البديلة”.  للطاقة  اأب��وظ��ب��ي 
ترجمات  بن�شر   2011 العام  يف  اأطلقها  التي  ج�شور 

لنحو 100 كتاب للأطفال. 
فرباير  يف  ال�شيف  مكتبة  افتتاح  مت  اأن���ه  اأي�����ش��اً  ي��ذك��ر 
باأبوظبي، وهي ت�شم  ال�شيف  2018 يف جممع قرية 
جمموعة كبرة من اإ�شدارات دائرة الثقافة وال�شياحة 
860 عنوان يف جمالت  اإىل ح��وايل  اأبوظبي ت�شل   -
اأدب الطفل، والتاريخ والعلوم والأدب واملعارف العامة.  

•• اأبوظبي - الفجر

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  برعاية   
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث 
الإمارات، بداأت يف جزيرة ال�شمالية باأبوظبي، فعاليات 
ال�شاد�شة  دورته  2019 يف  ال�شيفي  ال�شمالية  ملتقى 
اجلاري،  31يوليو  حتى  ي�شتمر  وال���ذي  والع�شرين، 
مب�شاركة اأكرث من 500طالب وطالبة من املنت�شبني 
ال�شباحة،  يف  �شة  املتخ�شّ امل��راك��ز  م��ن  وع���دد  ل��ل��ن��ادي 
ومنها فرق مدر�شة الإمارات لل�شراع، وفرق الفرو�شية 

يف ا�شطبلت بوذيب.
تراث  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي  الطلبي  امللتقى  ه��ذا  ياأتي 
للأن�شطة  ال�شنوي  ال��ن��ادي  برنامج  اإط��ار  الإم���ارات يف 
اإق���ام���ة ه���ذه امللتقيات  وال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ذي ي��رك��ز ع��ل��ى 
ال��رتاث��ي��ة خ��لل ف��رتة اإج����ازات امل��دار���س، ب��ه��دف �شغل 

اأوقات فراغ الطلبة مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.
بح�شور  ال�شمالية  ج��زي��رة  يف  امللتقى  فعاليات  ب���داأت 
ع����دد ك��ب��ر م���ن ال��ط��ل��ب��ة وامل����درب����ني امل��خ��ت�����ش��ني من 
والوثبة،  ال�شمحة  وم��رك��زي  ال�شبابي  اأبوظبي  مركز 
ن��ادي تراث  ، بالإ�شافة اإىل عدد من م��دراء وموظفي 

الإمارات.
ت�شمنت الفعاليات جولة يف الواجهة البحرية بال�شفينة 
ال��رتاث��ي��ة، ت��ع��رف خ��لل��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
امل�شميات البحرية والطلع على الإرث البحري، حيث 
�شاركوا يف جتربة ركوب اخليل وا�شتمعوا اإىل املدربني 
ال�شحيحة  والطريقة  اخليل  م�شميات  يف  املخت�شني 
اأية  من  حلمايتهم  املنا�شب  اللبا�س  وارت��داء  لركوبها، 
اأ�شرار، حيث اأقيم بوفيه غداء خا�س جلميع احل�شور

ويف العني اأقام مركز العني ال�شبابي ور�شة عمل داخل 
قام  الإم��ارات��ي��ة، حيث  والتقاليد  ال��ع��ادات  ح��ول  املركز 
ال�شنع  ح��ول  للطلبة  ب�شرح مف�شل  امل��درب��ني  ع��دد من 

والعادات التي توارثوها عن اآبائهم واأجدادهم.
اأق���ام م��رك��ز ال��ع��ني الن�شائي داخ���ل امل��رك��ز جولة  ك��م��ا  
تعريفية للطالبات يف املعر�س الرتاثي، تعرفن خللها 
العرو�س  كزينة  الرتاثية  امل�شميات  م��ن  العديد  على 
ومنها “امللب�س، وزهبة العرو�س”، واأقيمت عدة ور�س 

ومنها اأي�شا” “التلي والر�شم والغزل«.
كما انطلقت فعاليات املراكز الن�شائية بتعليم الطالبات 
اأ���ش��ول ال����رتاث الإم���ارات���ي ال��ع��ري��ق، ح��ي��ث ب���داأ مركز 
القراآن  الطالبات  بتعليم  فعالياته  الن�شائي  اأبوظبي 

اإىل ور�س  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ك��رمي واأح��ك��ام��ه وال��ت��ج��وي��د، 
اخلياطة واخلو�س وال�شدو وغزل ال�شوف والر�شم.

من جهته اأ�شاف مركز ال�شمحة الن�شائي ب�شمة تراثية 
منوعة من خلل الور�س التي اأقامها املركز، كاحلرف 
والأك���لت  وال��غ��زل،  وال��ت��ل��ي  “ال�شدو  ومنها  ال��ي��دوي��ة 
املباخر،  و�شناعة  ال��زه��ور،  تن�شيق  وور����س  ال�شعبية، 

واأي�شاً الألعاب ال�شعبية والر�شم«.
وقال ال�شيد �شعيد املناعي مدير اإدارة الأن�شطة يف نادي 
الفعالية  ه��ذه  باإقامة  �شعداء  “نحن  الإم���ارات:  ت��راث 
ت��ع��د الأع������داد يف تزايد  اإذ  ت��ت��ك��رر  يف ك���ل ع����ام،  ال��ت��ي 
م�شتمر، ويرافق الطلبة م�شرفون خمت�شون يقدمون 
والتقاليد  العادات  يخ�س  ما  كل  مف�شًل حول  �شرحاً 
التعليمية  اجل����وان����ب  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز  الإم����ارات����ي����ة، 
كالفرو�شية واإعطاء الفكرة الكاملة عن اخليل وكيفية 
بحيث  اللجام،  و�شع  وكيفية  والت�شريج  اإليه،  التقرب 
يخرج الطالب يف النهاية مبح�شلة عدد من ال�شاعات 
امل�شتقبل.  يف  له  كجرعة  عليها  ح�شل  التي  الرتاثية 
بيئات  م��ن  ت�شمله  وم��ا  الرتاثية  القرية  اأن  واأ���ش��اف: 
واحلظرة،  ال��ب��ح��ر،  وب��ي��ت  ال�شعر  بيت  مثل  خمتلفة 
لنقل  ت�شعى  املتنوعة،  البحرية  والور�س  العني،  وبيت 

املخت�شني،  امل�شرفني  طريق  عن  ال�شحيحة  املعلومة 
ال�شمالية  ج���زي���رة  يف  خ��ا���ش��ة  ج���ول���ة  ن��ظ��م��ت  ح��ي��ث 
ليتعرفوا عليها كمحمية طبيعية، ومت تر�شيح �شجرة 
الطلبة  يتجمع  بحيث  اجلزيرة  داخل  املوجودة  الغاف 
ال�شجرة  هذه  اأهمية  عن  �شرح  اإىل  وي�شتمعون  حولها 
وفوائدها بحكمها اأ�شبحت رمزاً لعام الت�شامح، وبهذه 
املنا�شبة مت ا�شتقطاب 5 باملئة من الوافدين املتميزين 
املميزة،  الفعالية  ه��ذه  معنا  لي�شاركوا  مدار�شهم  يف 
الإم��ارات كلفتة من نادي تراث  وليتعرفوا على تراث 

الإمارات لعام الت�شامح
واأ�شاف املناعي: اأن هناك مراكز ح�شرت اإىل اجلزيرة 
اأقامت  امل���راك���ز  ب��اق��ي  واأن  للملتقى،  الأول  ال��ي��وم  يف 
باقي  اجلزيرة  و�شت�شتقبل  مراكزهم،  داخل  فعالياتها 
املراكز يف الأيام القادمة. واأكد املناعي اأنه �شتكون هناك 
ك��ن��وع من  النخيل  وت��اري��خ  النخيل  ع��ن  ور���ش��ة خا�شة 
والبحوث.  للدرا�شات  زايد  مركز  مع  بالتعاون  الدعم 
واملعار�س،  للمتاحف  م��ن��وع��ة  زي����ارة  ه��ن��اك  و���ش��ت��ك��ون 
خم�ش�شة  للطلبة  ترفيهية  فعاليات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
داخل  اإىل ور�س خا�شة  بالإ�شافة  للمولت واحلدائق، 

املراكز لتعريفهم بالرتاث الإماراتي العريق.

•• العني - الفجر

حتت رعاية وح�شور ال�شيخ م�شلم بن �شامل 
ال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو  العامري  حم  بن 
الوطني لإمارة اأبوظبي رئي�س جمل�س اإدارة 
جمموعة بن حم ، احتفلت مدر�شة دار العلوم 
فلج هزاع  بتخريج الدفعة الثانية ع�شرة من 
حتمل  والتي  ع�شر  الثاين  طالبات  و  طلب 
���ش��ع��ار ع���ام ال��ت�����ش��ام��ح.  ح�شر احل��ف��ل الذي 
اأقيم مب�شرح بلدية العني ، الأ�شتاذ الدكتور 
و  ع��ام مدار�س بن حم  ع��لء نور�س م�شرف 
جمموعة  و  املدر�شة  مدير  اإبراهيم  ريا�س 
املدار�س  م��ن  وع��دد  احلكومية  الهيئات  م��ن 
الذين  الأم��ور  اأولياء   ، واخلا�شة  احلكومية 

�شاركوا بفعالية يف هذا الحتفال

مركز النور لتاأهيل اأ�شحاب الهمم ي�شهم يف 
تقدمي اخلدمات لفئات ذوي االحتياجات اخلا�شة

•• اأبوظبي - الفجر

 اأ�شاد رجل الأعمال �شعادة �شامل را�شد اجلنيبي ع�شو اجلمعية اخلليجية 
للإعاقة رئي�س جمل�س اإدارة مركز النور لتاأهيل اأ�شحاب الهمم يف مدينة 
اللحمدود  الكبر  والهتمام  بالدعم  اأبوظبي  يف  زايد  بن  حممد  ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  ممثلة  الر�شيدة  واحلكومة  القيادة  توليه  ال��ذي 
ال�شمو  الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب  اآل نهيان رئي�س  خليفة بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
للقوات امل�شلحة وجهود - وزارتي تنمية املجتمع والرتبية والتعليم ودائرتي 
تنمية املجتمع واملعرفة وموؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية - لرعاية 
متمثلة  اأهلية  �شراكة  و�شط  العامل  م�شتوى  على  املتميزة  الهمم  اأ�شحاب 
باملراكز اخلا�شة لرعاية اأ�شحاب الهمم مبا يعزز امل�شرة ويرتقي مب�شتوى 

اخلدمات واملخرجات
جاء ذلك يف كلمة له يف احلفل اخلتامي الذي اأقامه املركز بح�شور جمع 
والفنية يف  والتدري�شية  الإداري��ة  الهيئة  واأع�شاء  الأم��ور  اأولياء  كبر من 

املركز
واأ�شاف اجلنيبي: برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة وحتت اإ�شراف وزارة تنمية املجتمع ن�شاأ 
ك��ل اجلن�شيات و  و  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  ل��ي��خ��دم   1988 ع���ام  ال��ن��ور  م��رك��ز 
الطالب يف خمتلف  تاأهيل  ال�شامية  اأهدافه  اأه��م  و من  الإع��اق��ات  خمتلف 
املجالت لي�شبح عن�شر فعال يف املجتمع و منذ افتتاح املركز  قبل 31 عاما 
مبجهودات القائمني عليه ا�شتطاع اأن يقدم اأف�شل اخلدمات لطلبه وتوفر 
الرعاية الكاملة للعديد من الأطفال على اأيدى خرباء و متخ�ش�شني يف 
ق��درات الطالب  ، ومن حتقيق هدفه الرتبوي يف تنمية  خمتلف املجالت 
لكل طالب  اأق�شى حد ممكن من خلل و�شع خطط فردية منا�شبة  اإىل 

ح�شب درجة اإعاقته بالتعاون مع اأ�شرته.
م�شرا اإىل جهود مركز النور لتاأهيل اأ�شحاب الهمم يف خدمة العديد من 
يحتاجونه  ما  كل  تقدمي  على  وحر�شه  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  فئات 
من اهتمام نف�شي وبدين وتعليمي ومهني مبا يحقق �شعورهم بالهتمام 
الذي ي�شهم يف حتقيق  الأمر  اأف��رادا مهمة،  واإح�شا�شهم بكونهم  والنتماء 

اندماجهم يف الأ�شرة واملجتمع.
وهناأ اجلنيبي الطلبة والطالبات باإجنازاتهم املتميزة خلل العام الدرا�شي 
الداري���ة  الهيئة  اأع�����ش��اء  و���ش��اك��را  وال��ن��ج��اح  التوفيق  لهم  متمنيا  احل���ايل 
حر�شهم  والأم��ه��ات  ل��لآب��اء  �شكر  كما  الرتبوية  جهود  على  والتدري�شية 
لفلذات  الأف�شل  الرعاية  لتحقيق  املركز  مع  امل�شتمر  التوا�شل  يف  الكبر 

الأكباد .
وقالت من جانبها الأ�شتاذة �شعاد ح�شن مديرة املركز اإن احلفل جاء احتفاًء 
بنهاية العام الدرا�شي وتكرمي للطلبة والطالبات اإ�شعادا لهم وقد ت�شمن 
والتغير  ال�شحي  ال��غ��ذاء  وم�شرحية  وفنية  مو�شيقية  طلبية  ف��ق��رات 

ال�شحي حازت على اإعجاب وت�شفيق احل�شور.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلنيبي  را�شد  �شامل  �شعادة  الحتفال  نهاية  يف  وق��ام 

املركز بتكرمي الطلبة والطالبات متمنيا لهم اإجازة �شعيدة.

حتت �شعار اأجيال الت�شامح
الأ�شدقاء  ين�شمون   طالبًا   550

ال�شرطة يف اأبوظبي والعني
•• اأبوظبي - الفجر

 “ “ اأ�شدقاء ال�شرطة  اأبوظبي والعني، فعاليات برنامج    انطلقت يف مدينتي 
ال�شيفي خلل اإجازة الف�شل الدرا�شي الثاين حتت �شعار “ اأجيال الت�شامح » . 
ونظم الربنامج ق�شم العلقات الجتماعية والتوجيه باإدارة املرا�شم والعلقات 
املالية واخلدمات بالتعاون مع �شركة كيدز فاكتوري ومب�شاركة  العامة بقطاع 
من اأبناء وبنات ال�شباط و�شباط ال�شف واملدنيني العاملني يف �شرطة اأبو ظبي، 

واأبناء املتقاعدين والقوات امل�شلحة . 
اأبناء  من  واح��د  وطالب  الهمم  اأ�شحاب  من   6 منهم  طالباً    550 ا�شتقبل  و 
ال�شهداء و 180 من العني ، وت��رتاوح اأعمارهم بني 5 و14 �شنة، ، حتى 25 
من يناير العام احلايل يف اأبوظبي مبدر�شة فرجينيا الدولية اخلا�شة ويف العني 
املرا�شم  اإدارة  ال�شام�شي، مدير  �شيف  العميد  واأو�شح  ال�شرطة.   �شباط  بنادي 
والعلقات العامة يف قطاع املالية واخلدمات اأن الربنامج  يعزز التوجه احلكومي 
للطلبة  ومبادراتها  وم�شاريعها  امل�شتمرة  وجمهوداتها  الف�شاء  علوم  جمال  يف 
ويركز على �شغل اأوقات فراغ الأبناء مبا يفيدهم واإك�شابهم خربات متنوعة يف 
كبرا  و���ش��دى  جناحا  حقق  ال�شرطة”   “اأ�شدقاء  اأن  اإىل   احل��ي��اة.    ولفت 
متنوعة  واأن�شطة  ال�شيفي  للمخيم  العادة  غر  على  متميزة  برامج  بتقدميه 
الف�شاء  علوم  مثل  جديدة  واأن�شطة  ومهاراتيه  واجتماعية  وريا�شية  ثقافية 
والرماية وركوب اخليل والفنون الت�شيكيلية وامل�شاريع العلمية. كما يهدف اإىل 
اإر�شاء مفهوم العطاء كتوجه جمتمعي وتر�شيخ قيمة العطاء والبذل، من خلل 
اإذ  الطلبية،  العقليات  تطوير  على  تعمل  التي  والفعاليات  الأن�شطة  خمتلف 
ي�شتطيعون اأن يحددوا رغباتهم وميولهم العلمية والريا�شية والإبداعية، من 

خلل م�شاركتهم امل�شتمرة يف الأن�شطة اأثناء فرتة الربنامج.
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اأ�شبابه؟ وكيف  امل�شتمر باالإرهاق، فما  ال�شعور  اإىل  اإحدى فرتات حياتهم  يتعر�ض اجلميع خالل 
ميكن مقاومته؟

وي�شتكي 32 % من مديري ال�شركات من اأنهم يواجهون م�شاكل وحاالت طوارئ يف اأماكن العمل 
ب�شبب اإ�شابة املوظفني باالإرهاق، الذي يجعل االإن�شان بكل ب�شاطة 

غري قادر على القيام بواجباته.
وهذا االأمر يعزى يف معظم االأحيان اإىل نق�ض النوم، ولكن هنالك 

عديد  اأظ��ه��رت  وق��د  ه��ام��ا.  دورا  تلعب  اأخ���رى  ع��وام��ل 
ال�شعور  وراء  تقف  قد  اأ�شبابا  هناك  اأن  ال��درا���ش��ات 

امل�شتمر باالإرهاق. نتعرف عليها هنا:

رمب��ا تثر روؤي���ة امل��دي��ر لأح��د موظفيه وه��و ي��اأخ��ذ قيلولة 
اأثناء العمل غ�شبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �شارمة 

�شده و�شد من يقوم مبثله ليجعله عربة ملن اعترب.
لكن احلقيقة العلمية املوؤكدة هي اأن القيلولة قد تنقذ حياة 

هذا املوظف، بح�شب ما ك�شف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  م��ن  ع��دد  اأج���راه  لبحث  ووف��ق��ا 
القيلولة يف و�شط النهار لها فوائد �شحية خفية، كما ذكرت 

�شحيفة )ذي �شتار( الربيطانية.

خلل  �شريعة  قيلولة  اأن  ال��ي��ون��ان��ي��ون  ال��ب��اح��ث��ون  ويعتقد 
النهار ميكن اأن تقلل �شغط الدم، ب�شورة ملحوظة، الأمر 
الذي يقلل كثرا من فر�س الإ�شابة بنوبة قلبية اأو جلطة 

دماغية.
لأكرث  بيانات  جمع  بعد  اليوناين  البحث  خل�شة  وج��اءت 
قيلولة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  ح��ي��ث  اأ���ش��خ��ا���س،   210 م��ن 
اعتيادية ملدة �شاعة تقلل من ارتفاع �شغط الدم وتهبط به 

اإىل احلالة العتيادية.

واأظهرت النتائج اأي�شا اأن قيلولة ملدة �شاعة اأدت اإىل انخفا�س 
ملحوظ يف �شغط دم امل�شاركني يف الدرا�شة العلمية.

وح���دد ال��ع��ل��م��اء م��ق��دار الن��خ��ف��ا���س يف �شغط ال���دم خلل 
يف  زئبقي  ميليمرت   3 ب��ح��وايل  النهار  يف  ال�شاعة  قيلولة 

املتو�شط.
الدم يعمل على  ارتفاع �شغط  فاإن دواء ملعاجلة  وباملقارنة، 

خف�س ال�شغط اإىل حدود بني 5 و7 ميليمرت زئبقي.
مبدينة  العام  اأ�شكليبيون  م�شت�شفى  يف  القلب  طبيب  وقال 

فول يف اليونان، مانولي�س كالي�شرتاتو�س )اإن القيلولة يف 
النهار تعمل على خف�س م�شتويات ال�شغط بالطريقة ذاتها 

التي حتدثها التغيرات يف منط احلياة(.
واأو�شح اأن خف�س م�شتوى �شغط الدم بحدود 3 ميليمرت 
اأن يحدث اختلفا كبرا فيما يتعلق ب�شحة  زئبقي ميكن 
الن��خ��ف��ا���س قد  م��ن  امل�����ش��ت��وى  ه���ذا  اأن  الإن�������ش���ان، م�شيفا 
القلبية  اأواجل��ل��ط��ات  بالنوبات  الإ�شابة  خطر  امل��رء  يجنب 

والدماغية.

لعلوم  الأمركية  الكلية  ن�شرة  يف  كالي�شرتاتو�س  واأ���ش��اف 
اأخ���ذ قيلولة  ال��ن��ا���س ع��ل��ى  ن��ري��د ت�شجيع  ال��ق��ل��ب )ن��ح��ن ل 
الذين  اأولئك  ي�شعر  األ  النهار، ولكن يجب  ل�شاعات خلل 
اأخذوا بعني العتبار  اإذا ما  ياأخذون تلك القيلولة بالذنب 

الفوائد ال�شحية للقيلولة(.
ي�شار اإىل اأن اليوم العاملي للنوم ي�شادف اجلمعة الثالثة من 
�شهر مار�س، ويهدف الحتفال به اإىل التذكر بفوائد النوم 

وتاأثره على ال�شحة.

نـــوم القيلــولة.. مــاذا يفعــل باجل�شــم و�شغــط الـــدم؟

التغذية نق�ض   1-
ن��وم ك��اف، ولكن رغ��م ذل��ك مل  اإذا ك��ان ال�شخ�س يح�شل على 
يتخل�س من ال�شعور بالإرهاق، فاإن ال�شبب قد يكون نق�شا يف 
مراجعة  احلالة  ه��ذه  يف  ال�شروري  وم��ن  الغذائية.  العنا�شر 
التي متنح  الغذائي والرتكيز على الأطعمة ال�شحية،  النظام 
الإن�شان الطاقة واحليوية. وذلك وفقا لتقرير ن�شره موقع اأف 

بي ري الرو�شي.
ومن اأهم العنا�شر حم�س الفوليك وفيتامني ب12 واحلديد. 
ومن اأجل �شد هذا النق�س، ين�شح الأطباء على الرتكيز على 

اخل�شروات اخل�شراء، واللحم واحلبوب الكاملة.

اجلفاف  2-
كان  واإذا  للجفاف.  اجل�شم  تعر�س  ي��ك��ون  ق��د  الإع��ي��اء  �شبب 
نوم  من  �شيعاين  فاإنه  امل�شاء،  يف  بكثافة  امل��اء  ي�شرب  ال�شخ�س 
متقطع، لأنه �شي�شطر لل�شتيقاظ يف منت�شف الليل والذهاب 
للحمام، ولكن هذا لي�س اأ�شواأ الحتمالت، فاجلفاف يف املقابل 

هو اأكرث خطورة بكثر.
ويحذر العلماء من اأن اإ�شابة اجل�شم باجلفاف هي واحدة من 
اأكرث اأ�شباب الإرهاق �شيوعا. وحلل هذه امل�شكل، يجب النتباه 
اإىل كميات ال�شوائل التي ي�شتهلكها الإن�شان يوميا، اإىل جانب 
�شرب  من  والتقليل  الكحولية،  امل�شروبات  تناول  عن  المتناع 
املاء بني  �شرب  يتوزع  اأن  ويجب  املياه.  على  والرتكيز  القهوة، 
للح�شول  الليل،  يف  منه  والتقليل  النهار،  ومنت�شف  ال�شباح 

على اأحلم هادئة.

اخلمر  3-
للم�شروبات  الإن�شان  ا�شتهلك  زاد  كلما 

الكحولية عانى من م�شكلت يف النوم، 
اجلهاز  ن�شاط  ي�شو�س  امل�شروب  فهذا 
التعب،  م�شاعر  م��ن  وي��زي��د  الع�شبي، 

م��ه��م��ا ك����ان ال���وق���ت ال����ذي ي�����ش��رب فيه 
الإن�شان.

القدمني اأمرا�ض   4-
اأنهم  ي��لح��ظ��ون  الأ���ش��خ��ا���س  بع�س 

لل�شرير يحدث  الذهاب  عند 
اأرج���ل���ه���م  ت���ت���ح���رك  اأن 

نف�شها.  ت���ل���ق���اء  م�����ن 
هي  الت�شنجات  ه���ذه 
الغالب  يف  مرتبطة 

ب���اجل���ه���د امل���ف���رط 
امل��������ب��������ذول خ�����لل 

�شاعات النهار.
وه������������ذه امل�����ت�����لزم�����ة 
خا�س  ب�شكل  حت��دث 
ل��������دى م������ن ه������م يف 
اأعمارهم  منت�شف 
يف  امل����ت����ق����دم����ني  اأو 
وت�شنجات  ال�����ش��ن. 
ال�شاقني هذه تعطل 

النوم الطبيعي، فاإذا كان ال�شخ�س غر قادر على ال�شرتخاء 
اأنه مرهق كما  امل��وايل �شي�شعر  يف �شريره فاإنه يف �شباح اليوم 

كان يف اليوم ال�شابق.

االأدوية بع�ض   5-
بع�س الأدوية ميكن اأن تنقذ حياة الإن�شان، ولكن امل�شكلة هي اأن 
كل دواء له بع�س الآثار اجلانبية، ولهذا فاإن هذه الأ�شياء ل 

ت�شرف يف ال�شيدليات اإل بناء على و�شفة طبية.

االإنفلونزا  6-
من الأ�شباب التي قد توؤدي لل�شعور امل�شتمر بالإعياء 
امل�شتمر  ال�شعور  ي�شبب  اإذ  الإن��ف��ل��ون��زا،  مر�س  ه��و 
ال��ط��اق��ة. وخل��ف�����س احتمالت  ب���الإره���اق وف���ق���دان 
الأماكن  عن  البتعاد  يجب  احل��ال��ة،  بهذه  الإ�شابة 
على  والرتكيز  النظافة،  لقواعد  والنتباه  املكتظة، 

الغذاء ال�شحي الغني بالفيتامينات.

ال�شكر  7-
يوؤكد املوقع اإن الإن�شان كلما 
للحلويات  ا�شتهلكه  زاد 
�����ش����وءا.  �����ش����ع����وره  ازداد 
ف���ق���د اأج������ري������ت جت�����ارب 
موؤخرا، لدرا�شة احلالة 
للأ�شخا�س  ال�شحية 
ال�����ذي�����ن ي���ت���ن���اول���ون 
ب����ان����ت����ظ����ام اأغ�����ذي�����ة 
بال�شكر،  م���ل���ي���ئ���ة 
نتائجها  وج����������اءت 

خميبة للآمال.
ف��خ��لل ال�����ش��اع��ة ال��ت��ي ت��ل��ي تناول 
احل�����ل�����وي�����ات �����ش����ع����ر الأ�����ش����خ����ا�����س 

ذلك  بعد  ول��ك��ن  ال��ط��اق��ة،  يف  بانتعا�شة  للتجربة  اخلا�شعون 
اأ�شيبوا بفرتة طويلة من ال�شعور بالإعياء.

الت�شتو�شتريون نق�ض   8-
هو  يكون  قد  الدموية  ال���دورة  الهرمون يف  ه��ذا  وج��ود  نق�س 
يف  الهرموين  فالن�شاط  بالإعياء.  املزمن  لل�شعور  �شببا  اأي�شا 

اجل�شم وال�شعور بالطاقة هما اأمران مرتبطان.
واأ�شار املوقع اإىل اأن انخفا�س م�شتوى الت�شتو�شترون هو اأمر 
�شائع، ولذلك يعترب الأطباء اأنه من اأكرث اأ�شباب الإعياء انت�شارا 
يف �شفوف الرجال. واإىل جانب هذا ال�شعور، فاإن املري�س قد 
يواجه اأي�شا م�شاكل جن�شية، وزيادة يف الوزن، وتقلبا يف املزاج. 

كل هذه الأعرا�س تعني اأنه يحب زيارة الطبيب.

التوتر  9-
عند املرور بظروف ت�شبب القلق، ي�شعر البع�س بتوتر ع�شبي 
كبر ويقعون فري�شة الإرهاق املزمن. وموؤخرا اأجريت درا�شة 
اأكدت اأن التوتر ب�شبب �شغط العمل، وال�شعور املزمن بالإرهاق 

هما اأمران مرتبطان ببع�شهما.
ومن اأجل ال�شعور بالطاقة يجب على الإن�شان اأن يح�شل على 

ا�شرتاحة، ويحظى ببع�س الرتفيه للبتعاد عن م�شاكله.

ال�شخري  10-
هنالك م�شكلة اأخرى ي�شر اإليها املوقع، وهي �شخر الزوج اأو 
اإذا كان ال�شخ�س ل يبدو منزعجا من �شخر  الزوجة، وحتى 

�شريكه، فاإن هذا الأمر ل يعني اأن كل �شيء على ما يرام.
فقد اأثبت الباحثون اأن �شوت ال�شخر يف الغرفة هو اأمر يوؤثر 
ب�شكل كبر يف جودة النوم. وكل الأ�شوات املزعجة التي ت�شدر 
من  ي��ع��اين  ال���ذي  وال�شخ�س  م�شاكل،  اإىل  ت���وؤدي  الليل  اأث��ن��اء 
�شخر �شريكه قد ي�شطر لل�شتيقاظ عدة مرات خلل الليلة 
الواحدة، حتى اإن كان ل ينتبه لذلك. و�شرعان ما قد يتطور 

هذا امل�شكل ليتحول اإىل اإ�شابة بالإرهاق املزمن.

جتعل االإن�شان غري قادر على القيام بواجباته

بالتعب امل�شتمر  ال�شعور  ت�شبب  م�شاكل    10

الثالثاء    9   يوليو    2019  م   -   العـدد  12677  
Tuesday   9   July   2019  -  Issue No   12677

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
  اإعالن �ضطب قيد

تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة �شركة الن�شاءات العربية املحدودة )اجلن�شية : 
لبنان( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة ال�شارقة )العنوان : الند - �س 
ال�شيخ  ب   - القا�شمية  �س   - الند   - القا�شمي  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ب   - القا�شمية 
عبداهلل القا�شمي - �س ب 609 ال�شارقة ، �س ب 609( واملقيدة حتت رقم )316( يف �شجل 

ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2019 ل�شنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �شان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديلته 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :
وزارة االقت�شاد - ادارة الت�شجيل التجاري

 �ض.ب 3803 ال�شارقة 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�ضاد
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حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 2019/733 جتاري كلي  

املرفوعة من املدعي/ هنكل العاملية ل�شناعة الزيوت - ذ م م 
اىل املدعي عليه / 1- غلم عبا�س علي ا�شغر 

        2 - اخلطوط المامية خلدمات حقول النفط الربية والبحرية 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- وبالأغلبية فيما يخ�س الفوائد بالزام املدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعية على �شبيل الت�شامن مبلغا وقدره )ثمامنائة و�شتة و�شبعون الفا وثمامنائة 
املطالبة  تاريخ  بن�شبة 5% من  القانونية  الفائدة  و�شتة ع�شر درهم )876.816.00 درهم( مع 
 ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم   500 و  بامل�شروفات  والزمتهما  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�شتئناف  قابل  حكما  الطلب.   باقي  قبول  وبعدم 
التايل للعلن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم 

الجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�ضر

املرجع : 794
اإماراتي   ، املرزوقي  ح�شن  حممود  ابراهيم  احمد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الذهبي  )الفاخر  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
اىل  وذلك   )611382( رقم  مهنية  رخ�شة  مبوجب  الن�شائية(  امللب�س  وتطريز  خلياطة 
ال�شكل  تغر   : اخرى  تعديلت  اجلن�شية.  هندي   ، حممد  لل  بن  ايوب  حممد  ال�شيد/ 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر.
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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  اعالن بالن�ضر

املرجع : 792
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ هابى اجبوموار ، نيجرية اجلن�شية ترغب يف البيع 
مبوجب  الغذائية(  املواد  لتجارة  )العنوان  يف   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
رخ�شة رقم )769629( اىل ال�شيدة/ بري�شيو�س اجوبور ، نيجرية اجلن�شية - تعديلت 

اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اآخر 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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  اعالن بالن�ضر

املرجع : 311
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابراهيم حبيب حممد م�شربك ، اإماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ �شاه عامل بن عبدالباقي 
هندي اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة املهنية امل�شماة با�شم )دلهن للملب�س اجلاهزة والعطور( 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )500929( - مت تغير ال�شكل القانوين 

من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
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يف  الدعوى 2019/1989 جتاري جزئي 

�شد املدعي عليها/  فورزون ديكور ال�شناعية - ذ م م 
املقامة من املدعية / يونيك هوم اند ديكور - �س ذ م م 

رقم    الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  حمكمة  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
2019/1989 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبرا ح�شابيا يف الدعوى املذكورة 
اخلربة  اعمال  بخ�شو�س  م   1992 ل�شنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمل  فاننا  اعله 
امام املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد 
يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم الأربعاء املوافق 2019/7/11 يف 
متام ال�شاعة 12.30، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 

عند ح�شوركم للجتماع. 
دبي ، ديرة ، �شارع بور�شعيد ، برج �شنتوريون �شتار ، املبنى )ب(

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

اعــــالن بالن�ضـــر
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يف  الدعوى 2019/1472 جتاري جزئي 

اخلبر املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك الفجرة الوطني )فرع دبي( 

املدعي عليهما / ملتي ميك للمعدات الثقيلة - �س ذ م م ، وجوبيناث راجي�س جوبيناث
مت ندبنا خبرا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله و املرفوعة من بنك الفجرة الوطني 
)فرع دبي( �شد املدعي عليهما ملتي ميك للمعدات الثقيلة )�س ذ م م( وجوبيناث راجي�س 
جوبيناث وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم  الثلثاء املوافق  2019/7/16 م يف متام 
واملثبتة لدفاعكم عند  املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  ، ويرجى منكم اح�شار  10.00 �س  ال�شاعة 

ح�شوركم للجتماع. 
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
يو�شف اخلاجه / خبري ح�شابي وم�شريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
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بناء على حكم حمكمة دبي الإبتدائية بتعيني م�شفي ق�شائي 
ل�شركة توما�س بينيت �شتيل - ذ م م ، مبوجب احلكم يف الدعوى 

2019/2927 تنفيذ جتاري.  يعلن امل�شفي الق�شائي / ايزي�س بطر�س 
جماهد كل من له حق او عليه التزام جتاه ال�شركة حتت الت�شفية ان 
يتقدم مب�شتنداته الثبوتية على العنوان التايل : دبي - ديرة - �شارع 
بور�شعيد - بناية مكاتب - مكتب ايزي�س لتدقيق احل�شابات - الطابق 

التا�شع مكتب 910 ،  هاتف : 042947002  - فاك�س : 042947003 
  info@isisauditing.com : بريد الكرتوين

امل�ضفي الق�ضائي  

اعالن ت�ضفية
�ضركة توما�س بينيت �ضتيل - ذ م م 
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بناء على حكم حمكمة دبي الإبتدائية بتعيني م�شفي ق�شائي 
ل�شركة اإيه اإن �شى للمقاولت - ذ م م ، مبوجب احلكم يف الدعوى 

2019/2928 تنفيذ جتاري.  يعلن امل�شفي الق�شائي / ايزي�س بطر�س 
جماهد كل من له حق اأو عليه التزام جتاه ال�شركة حتت الت�شفية ان 
يتقدم مب�شتنداته الثبوتية على العنوان التايل : دبي - ديرة - �شارع 
بور�شعيد - بناية مكاتب - مكتب ايزي�س لتدقيق احل�شابات - الطابق 

التا�شع مكتب 910 ،  هاتف : 042947002  - فاك�س : 042947003 
  info@isisauditing.com : بريد الكرتوين

امل�ضفي الق�ضائي  

اعالن ت�ضفية
�ضركة اإيه اإن �ضى للمقاوالت - ذ م م  
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 اعالن بالن�ضر

 اعالن �ضحيفة الطعن رقم 2019/237
بوكالة املحامي / را�شد تهلك 

اىل ترو�شت براند - ذ م ح  
ليكن معلوما لديكم بان احلكم ال�شتئناف رقم 2018/915 جتاري ال�شادر 
بتاريخ 2019/1/30 قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف الطاعن/ �شمية 
ادم عي�شى ا�شحق ، يف الطعن امل�شار اليه اعله وعليكم ايداع مذكرة بدفاعكم 
م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�شتندات التي يرى تقدميها 
لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العلن.
ليلى حممد ال�ضكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا
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 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان : ال�شيدة/ 
الت�شديق على حمرر  الإم��ارات وطلبت   : ، اجلن�شية  ح�شن احمد عمران احلو�شني 
يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري حمل املدينة لبيع الدراجات الهوائية واملرخ�س 
ال�شادر   )141092( رقم  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
ال�شيد/حممد  اىل  بخورفكان.  الإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من   2013/12/5 بتاريخ 
�شيد احمد عبداهلل ابراهيم - اجلن�شية : الإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
�ضهيل علي �ضعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/4990(

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شلمي - �س م ع 
�شد املنذر �شده / �شركة كونكورد د�شرتيبيو�شن للتجارة العامة 

املو�شوع / اإنذار �شداد مبلغ 3.800.000 درهم )ثلث مليون درهما وثمامنائة الف درهم( 
املنذر يخطركم ب�شداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )3.800.000 درهم( فقط ثلث مليون درهما 
وثمامنائة الف درهم مقابل وذلك خلل مدة ثلثون يوما من تاريخ الن�شر هذا الإخطار وبخلف ذلك 
�شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم مبا فيه الطلب من قا�شي التنفيذ  مبا�شرة 
اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون )عقار رقم p04 بلدية رقم 6801 - 346 مبنى رقم 3 - ا�شم املبنى باي 
�شكوير 03 - ار�س رقم 71 - وم�شاحتها 254.19 مرت مربع - منطقة اخلليج التجاري د ت�شجيل رهن رقم 
2015/927( وبيعه باملزاد العلني ووفاء للمديونية مع الإحتفاظ بحق املنذر بالرجوع عليكم للمطالبة 

باأية فروقات ل�شتيفاء كامل املديونية ودون امل�شا�س باي من حقوق موكلنا.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى/ تنفيذ احكام 1125/1997 
طالب التنفيذ/ بنك دبي الإ�شلمي - املطلوب اإعلنه املنفذ 
�شده : حممد ماجد نا�شر القا�شمي - ب�شفته �شاحب حممد 
ماجد للنقل الربي العام - مو�شوع الإعلن : نعلنكم بانه مت 
ب�شركة  ا�شهم  عن  عبارة  وهي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز 
يف  به  املطالب  للمبلغ  وف��اء   24 وع��دده��ا  القاب�شة  الفردو�س 

التنفيذ اعله وذلك للمبلغ املطالب به. 
رئي�س الق�ضم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�شركة/مايا ميدل اي�شت - �س م ح )رخ�شة رقم 2971(  والكائنة ب���� مدينة دبي 
املنطقة احلرة ملطار دبي ، �س ب 371661 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة 
،  واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�شركة املذكورة 
يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه 
الذي عقد بتاريخ  2019/5/22 ب�شاأن اغلق وحل ال�شركة. وفقا لذلك ، تهيب 

ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 
هذه املطالبات خلل 15 يوما من تاريخ هذا العلن عن طريق الربيد امل�شجل او 

الت�شال ب : 
ال�شادة : ABK �شقر لتدقيق احل�شابات  

�س ب : 19524 دبي ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97142511585+ 

bigy@abkauditing.com :  الربيد اللكرتوين

ا�ضعار ت�ضفية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة
ا�شم ال�شركة : ان�شغنيا العقارية - �ض ذ م م  

القانوين  ال�شكل   - القرهود   - للعقارات  الطاير  �شركة  )111( ملك  : مكتب  العنوان 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   718278  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   :
التاأ�شر يف  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  1145526 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
  2019/4/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2019/4/23 بتاريخ  دبي 
ت�شارترد - دبي  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
العنوان : مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي - هاتف : 
2727112-04  فاك�س : 2727101-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ت�شارترد - دبي
العنوان : مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2727101  : فاك�س   04-2727112  : هاتف   -
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  العقارية - �ض ذ م  ان�شغنيا 
2019/4/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/23 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��له، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
الدعوى 2019/516 مدين جزئي  

اىل : املدعي عليه / غ�شان بن حممد رغدود
جمهول العنوان 

اعله  الدعوى  عليك  اقامت  قد  للتاأمني  عمان  �شركة  املدعية  بان  نفيدكم  بهذا 
ومو�شوعها املطالبة بالزامكم ب�شداد مبلغ 72.000 درهم مع الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
دعوتكم  وتقرر  تاأميني  كخبر  املوقرة  املحكمة  قبل  من  انتدابنا  مت  وقد   ، املحاماة 
ال�شاعة احلادية ع�شر  املوافق 2019/7/14  الأحد  الأول يوم  اإجتماع اخلربة  حل�شور 
والن�شف �شباحا )11.30( مبكتب اخلبر القرهود - جوار حمطة ميرتو جي جي كو 
- بناية بو �شقر اجلديد )بلوك بي( الدور الثاين مكتب رقم 205 )�شركة مي بارترز 
ل�شت�شارات التاأمني - تلفون )2940788 04( - نرجو التف�شل باحل�شور ح�شب املوعد 

اعله وتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات. 
حممد مو�ضى ال�ضواهني/ اخلبري التاأميني املكلف 
تلفون 6669449 052 

مذكرة اإعالن بالن�ضر 
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : الطاير التجارية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب )211( ملك �شركة الطاير للعقارات - القرهود - ار�س 527/214 ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 598058 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شر يف  باأنه قد مت  : 1013274 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعله  باإنحلل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/4/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/25 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ت�شارترد - دبي العنوان : 
مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي - هاتف : 2727112-
04  فاك�س : 2727101-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : او ات�ض تي للهند�شة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب ملك الطاير للعقارات - ديرة - القرهود - ال�شكل القانوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 544694 رقم القيد بال�شجل التجاري : 62548 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل 
التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/7/4 وعلى  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/7/4 واملوثق لدى كاتب 
دبي   - ت�شارترد  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
دي��رة - اخلبي�شي -  التجاري )���س م ع(  دب��ي  العنوان : مكتب رق��م 101 ملك بنك 
هاتف : 2727112-04 فاك�س : 2727101-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي

ا�شم امل�شفي : ت�شارترد - دبي
العنوان : مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي 
- هاتف : 2727112-04 فاك�س : 2727101-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
الطاير  لت�شفية  اأع��له  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/25  التجارية - �ض ذ م م 
اأي  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/25 وعلى من لديه 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ت�شارترد - دبي
العنوان : مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2727101  : فاك�س   04-2727112  : هاتف   -
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية 
او ات�ض تي للهند�شة - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/4 وعلى  2019/7/4 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��له، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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 يف الدعوى رقم 2019/1559 جتاري جزئي - دبي 

املدعى عليه الثاين / علي عي�شى عبداهلل اأمري 
)العنوان : دبي - الق�شي�س - م�شتودع رقم 11 ملك امل�شتثمر الأول )عقارات الفردان( 
 : رق��م مكاين   - ���س ب 53263  رق��م 050-6881859  ج��وال   -  04-2672941 : رق��م  هاتف 
3065294818( يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبر امل�شريف  املدون 
ادناه وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم الإثنني املوافق 2019/7/15 وذلك 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك دبي الإ�شلمي - �س م ع - بيت 
املعرفة لتدقيق احل�شابات - القرهود - بناية ال�شم�س امل�شيئة - بجانب الطاير لل�شيارات 
-   ال��دور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - 

هاتف متحرك رقم : 0506516092 ، دبي
 اخلبري امل�ضريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�ضر 
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رقم الرخ�ضة : 10518

غرفة جتارة و�ضناعة عجمان -  ق�ضم ال�ضجل التجاري 
اإعالن وحل وت�ضفية 

ال�شم التجاري : ماهان للتجارة العامة - ذ م م   
نعلن للجميع ب���ان ال�����ش��رك��ة امل���ذك���ورة اع���له ه��ي : م��اه��ان ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة )ذ 
قانون  ام��ارة عجمان مبوجب  تا�ش�شت يف  م�شوؤولية حم��دودة  ذات  �شركة   - م(  م 
ال�شركات الحتادي  رقم )8( ل�شنة )1984( وتعديلته مرخ�شة يف دائرة التنمية 
القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )10518( وقد قرر ال�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�شابات     

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي 
امل��ذك��ورة اع��له خ��لل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر الع��لن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �س.ب : 1334   

دائرة التنمية االقت�ضادية    
حكومة عجمان
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اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2018/1812 جتاري كلي                                                
 - العامة  للتجارة  ايجل  2-�شتار  علي  ابراهيم  علي  عبدالعظيم  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  م  م  ذ  �س 
2019/5/29 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/خالد بن حممد بن �شعد احلمايل �شاحب 
املبينة  املركبات  بيع  عقد  بف�شخ  ح��رة(  منطقة  )موؤ�ش�شة  ح  م  م   - كار�س  خيمة  موؤ�ش�شة 
 6195000 وق��دره  مبلغ  ب��رد  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  املدعي  وب��ال��زام  بال�شحيفة 
�شتة مليون ومائة وخم�شة وت�شعني الف درهم ف�شل عن فائدة بواقع 9% �شنويا تبداأ من 
2018/8/16 وحتى متام ال�شداد والزمتهما امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اإعالن �ضطب قيد

تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/ �شركة �شركة الن�شاءات العربية املحدودة )اجلن�شية : 
لبنان( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة ال�شارقة )العنوان : الند - �س 
ال�شيخ  ب   - القا�شمية  �س   - الند   - القا�شمي  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ب   - القا�شمية 
عبداهلل القا�شمي - �س ب 609 ال�شارقة ، �س ب 609( واملقيدة حتت رقم )316( يف �شجل 

ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2019 ل�شنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �شان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديلته 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :
وزارة االقت�شاد - ادارة الت�شجيل التجاري

 �ض.ب 3803 ال�شارقة 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�ضاد
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حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 2019/733 جتاري كلي  

املرفوعة من املدعي/ هنكل العاملية ل�شناعة الزيوت - ذ م م 
اىل املدعي عليه / 1- غلم عبا�س علي ا�شغر 

        2 - اخلطوط المامية خلدمات حقول النفط الربية والبحرية 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- وبالأغلبية فيما يخ�س الفوائد بالزام املدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعية على �شبيل الت�شامن مبلغا وقدره )ثمامنائة و�شتة و�شبعون الفا وثمامنائة 
املطالبة  تاريخ  بن�شبة 5% من  القانونية  الفائدة  و�شتة ع�شر درهم )876.816.00 درهم( مع 
 ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم   500 و  بامل�شروفات  والزمتهما  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�شتئناف  قابل  حكما  الطلب.   باقي  قبول  وبعدم 
التايل للعلن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم 

الجراءات القانونية لتنفيذه �شدكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�ضر

املرجع : 794
اإماراتي   ، املرزوقي  ح�شن  حممود  ابراهيم  احمد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الذهبي  )الفاخر  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
اىل  وذلك   )611382( رقم  مهنية  رخ�شة  مبوجب  الن�شائية(  امللب�س  وتطريز  خلياطة 
ال�شكل  تغر   : اخرى  تعديلت  اجلن�شية.  هندي   ، حممد  لل  بن  ايوب  حممد  ال�شيد/ 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اخر.
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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  اعالن بالن�ضر

املرجع : 792
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ هابى اجبوموار ، نيجرية اجلن�شية ترغب يف البيع 
مبوجب  الغذائية(  املواد  لتجارة  )العنوان  يف   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
رخ�شة رقم )769629( اىل ال�شيدة/ بري�شيو�س اجوبور ، نيجرية اجلن�شية - تعديلت 

اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اآخر 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
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  اعالن بالن�ضر

املرجع : 311
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابراهيم حبيب حممد م�شربك ، اإماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ �شاه عامل بن عبدالباقي 
هندي اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة املهنية امل�شماة با�شم )دلهن للملب�س اجلاهزة والعطور( 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )500929( - مت تغير ال�شكل القانوين 

من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
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يف  الدعوى 2019/1989 جتاري جزئي 

�شد املدعي عليها/  فورزون ديكور ال�شناعية - ذ م م 
املقامة من املدعية / يونيك هوم اند ديكور - �س ذ م م 

رقم    الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  حمكمة  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
2019/1989 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبرا ح�شابيا يف الدعوى املذكورة 
اخلربة  اعمال  بخ�شو�س  م   1992 ل�شنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمل  فاننا  اعله 
امام املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد 
يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم الأربعاء املوافق 2019/7/11 يف 
متام ال�شاعة 12.30، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 

عند ح�شوركم للجتماع. 
دبي ، ديرة ، �شارع بور�شعيد ، برج �شنتوريون �شتار ، املبنى )ب(

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

اعــــالن بالن�ضـــر
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يف  الدعوى 2019/1472 جتاري جزئي 

اخلبر املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك الفجرة الوطني )فرع دبي( 

املدعي عليهما / ملتي ميك للمعدات الثقيلة - �س ذ م م ، وجوبيناث راجي�س جوبيناث
مت ندبنا خبرا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اأعله و املرفوعة من بنك الفجرة الوطني 
)فرع دبي( �شد املدعي عليهما ملتي ميك للمعدات الثقيلة )�س ذ م م( وجوبيناث راجي�س 
جوبيناث وعليه ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم  الثلثاء املوافق  2019/7/16 م يف متام 
واملثبتة لدفاعكم عند  املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  ، ويرجى منكم اح�شار  10.00 �س  ال�شاعة 

ح�شوركم للجتماع. 
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
يو�شف اخلاجه / خبري ح�شابي وم�شريف        

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

بناء على حكم حمكمة دبي الإبتدائية بتعيني م�شفي ق�شائي 
ل�شركة توما�س بينيت �شتيل - ذ م م ، مبوجب احلكم يف الدعوى 

2019/2927 تنفيذ جتاري.  يعلن امل�شفي الق�شائي / ايزي�س بطر�س 
جماهد كل من له حق او عليه التزام جتاه ال�شركة حتت الت�شفية ان 
يتقدم مب�شتنداته الثبوتية على العنوان التايل : دبي - ديرة - �شارع 
بور�شعيد - بناية مكاتب - مكتب ايزي�س لتدقيق احل�شابات - الطابق 

التا�شع مكتب 910 ،  هاتف : 042947002  - فاك�س : 042947003 
  info@isisauditing.com : بريد الكرتوين

امل�ضفي الق�ضائي  

اعالن ت�ضفية
�ضركة توما�س بينيت �ضتيل - ذ م م 
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بناء على حكم حمكمة دبي الإبتدائية بتعيني م�شفي ق�شائي 
ل�شركة اإيه اإن �شى للمقاولت - ذ م م ، مبوجب احلكم يف الدعوى 

2019/2928 تنفيذ جتاري.  يعلن امل�شفي الق�شائي / ايزي�س بطر�س 
جماهد كل من له حق اأو عليه التزام جتاه ال�شركة حتت الت�شفية ان 
يتقدم مب�شتنداته الثبوتية على العنوان التايل : دبي - ديرة - �شارع 
بور�شعيد - بناية مكاتب - مكتب ايزي�س لتدقيق احل�شابات - الطابق 

التا�شع مكتب 910 ،  هاتف : 042947002  - فاك�س : 042947003 
  info@isisauditing.com : بريد الكرتوين

امل�ضفي الق�ضائي  

اعالن ت�ضفية
�ضركة اإيه اإن �ضى للمقاوالت - ذ م م  

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
 اعالن بالن�ضر

 اعالن �ضحيفة الطعن رقم 2019/237
بوكالة املحامي / را�شد تهلك 

اىل ترو�شت براند - ذ م ح  
ليكن معلوما لديكم بان احلكم ال�شتئناف رقم 2018/915 جتاري ال�شادر 
بتاريخ 2019/1/30 قد مت الطعن عليه بالنق�س من طرف الطاعن/ �شمية 
ادم عي�شى ا�شحق ، يف الطعن امل�شار اليه اعله وعليكم ايداع مذكرة بدفاعكم 
م�شفوعة ب�شند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�شتندات التي يرى تقدميها 
لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�شاه خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العلن.
ليلى حممد ال�ضكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا
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 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان : ال�شيدة/ 
الت�شديق على حمرر  الإم��ارات وطلبت   : ، اجلن�شية  ح�شن احمد عمران احلو�شني 
يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري حمل املدينة لبيع الدراجات الهوائية واملرخ�س 
ال�شادر   )141092( رقم  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
ال�شيد/حممد  اىل  بخورفكان.  الإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من   2013/12/5 بتاريخ 
�شيد احمد عبداهلل ابراهيم - اجلن�شية : الإمارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
�ضهيل علي �ضعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/4990(

املنذر : م�شرف ابوظبي ال�شلمي - �س م ع 
�شد املنذر �شده / �شركة كونكورد د�شرتيبيو�شن للتجارة العامة 

املو�شوع / اإنذار �شداد مبلغ 3.800.000 درهم )ثلث مليون درهما وثمامنائة الف درهم( 
املنذر يخطركم ب�شداد قيمة املديونية البالغة مبلغ وقدره )3.800.000 درهم( فقط ثلث مليون درهما 
وثمامنائة الف درهم مقابل وذلك خلل مدة ثلثون يوما من تاريخ الن�شر هذا الإخطار وبخلف ذلك 
�شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �شدكم مبا فيه الطلب من قا�شي التنفيذ  مبا�شرة 
اإجراءات نزع ملكية العقار املرهون )عقار رقم p04 بلدية رقم 6801 - 346 مبنى رقم 3 - ا�شم املبنى باي 
�شكوير 03 - ار�س رقم 71 - وم�شاحتها 254.19 مرت مربع - منطقة اخلليج التجاري د ت�شجيل رهن رقم 
2015/927( وبيعه باملزاد العلني ووفاء للمديونية مع الإحتفاظ بحق املنذر بالرجوع عليكم للمطالبة 

باأية فروقات ل�شتيفاء كامل املديونية ودون امل�شا�س باي من حقوق موكلنا.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

يف الدعوى/ تنفيذ احكام 1125/1997 
طالب التنفيذ/ بنك دبي الإ�شلمي - املطلوب اإعلنه املنفذ 
�شده : حممد ماجد نا�شر القا�شمي - ب�شفته �شاحب حممد 
ماجد للنقل الربي العام - مو�شوع الإعلن : نعلنكم بانه مت 
ب�شركة  ا�شهم  عن  عبارة  وهي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز 
يف  به  املطالب  للمبلغ  وف��اء   24 وع��دده��ا  القاب�شة  الفردو�س 

التنفيذ اعله وذلك للمبلغ املطالب به. 
رئي�س الق�ضم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�شركة/مايا ميدل اي�شت - �س م ح )رخ�شة رقم 2971(  والكائنة ب���� مدينة دبي 
املنطقة احلرة ملطار دبي ، �س ب 371661 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة 
،  واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�شركة املذكورة 
يف اعلن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه 
الذي عقد بتاريخ  2019/5/22 ب�شاأن اغلق وحل ال�شركة. وفقا لذلك ، تهيب 

ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 
هذه املطالبات خلل 15 يوما من تاريخ هذا العلن عن طريق الربيد امل�شجل او 

الت�شال ب : 
ال�شادة : ABK �شقر لتدقيق احل�شابات  

�س ب : 19524 دبي ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97142511585+ 

bigy@abkauditing.com :  الربيد اللكرتوين

ا�ضعار ت�ضفية
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة
ا�شم ال�شركة : ان�شغنيا العقارية - �ض ذ م م  

القانوين  ال�شكل   - القرهود   - للعقارات  الطاير  �شركة  )111( ملك  : مكتب  العنوان 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   718278  : الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   :
التاأ�شر يف  باأنه قد مت  التنمية القت�شادية بدبي  1145526 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
  2019/4/23 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2019/4/23 بتاريخ  دبي 
ت�شارترد - دبي  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
العنوان : مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي - هاتف : 
2727112-04  فاك�س : 2727101-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ت�شارترد - دبي
العنوان : مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2727101  : فاك�س   04-2727112  : هاتف   -
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  العقارية - �ض ذ م  ان�شغنيا 
2019/4/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/23 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��له، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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الدعوى 2019/516 مدين جزئي  

اىل : املدعي عليه / غ�شان بن حممد رغدود
جمهول العنوان 

اعله  الدعوى  عليك  اقامت  قد  للتاأمني  عمان  �شركة  املدعية  بان  نفيدكم  بهذا 
ومو�شوعها املطالبة بالزامكم ب�شداد مبلغ 72.000 درهم مع الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
دعوتكم  وتقرر  تاأميني  كخبر  املوقرة  املحكمة  قبل  من  انتدابنا  مت  وقد   ، املحاماة 
ال�شاعة احلادية ع�شر  املوافق 2019/7/14  الأحد  الأول يوم  اإجتماع اخلربة  حل�شور 
والن�شف �شباحا )11.30( مبكتب اخلبر القرهود - جوار حمطة ميرتو جي جي كو 
- بناية بو �شقر اجلديد )بلوك بي( الدور الثاين مكتب رقم 205 )�شركة مي بارترز 
ل�شت�شارات التاأمني - تلفون )2940788 04( - نرجو التف�شل باحل�شور ح�شب املوعد 

اعله وتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات. 
حممد مو�ضى ال�ضواهني/ اخلبري التاأميني املكلف 
تلفون 6669449 052 

مذكرة اإعالن بالن�ضر 
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : الطاير التجارية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب )211( ملك �شركة الطاير للعقارات - القرهود - ار�س 527/214 ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 598058 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شر يف  باأنه قد مت  : 1013274 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعله  باإنحلل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/4/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/25 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ت�شارترد - دبي العنوان : 
مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي - هاتف : 2727112-
04  فاك�س : 2727101-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : او ات�ض تي للهند�شة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب ملك الطاير للعقارات - ديرة - القرهود - ال�شكل القانوين : ذات 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 544694 رقم القيد بال�شجل التجاري : 62548 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل 
التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/7/4 وعلى  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/7/4 واملوثق لدى كاتب 
دبي   - ت�شارترد  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
دي��رة - اخلبي�شي -  التجاري )���س م ع(  دب��ي  العنوان : مكتب رق��م 101 ملك بنك 
هاتف : 2727112-04 فاك�س : 2727101-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي

ا�شم امل�شفي : ت�شارترد - دبي
العنوان : مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي 
- هاتف : 2727112-04 فاك�س : 2727101-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
الطاير  لت�شفية  اأع��له  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/25  التجارية - �ض ذ م م 
اأي  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/4/25 وعلى من لديه 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س 
العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : ت�شارترد - دبي
العنوان : مكتب رقم 101 ملك بنك دبي التجاري )�س م ع( ديرة - اخلبي�شي 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2727101  : فاك�س   04-2727112  : هاتف   -
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية 
او ات�ض تي للهند�شة - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/4 وعلى  2019/7/4 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��له، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
 يف الدعوى رقم 2019/1559 جتاري جزئي - دبي 

املدعى عليه الثاين / علي عي�شى عبداهلل اأمري 
)العنوان : دبي - الق�شي�س - م�شتودع رقم 11 ملك امل�شتثمر الأول )عقارات الفردان( 
 : رق��م مكاين   - ���س ب 53263  رق��م 050-6881859  ج��وال   -  04-2672941 : رق��م  هاتف 
3065294818( يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبر امل�شريف  املدون 
ادناه وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم الإثنني املوافق 2019/7/15 وذلك 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك دبي الإ�شلمي - �س م ع - بيت 
املعرفة لتدقيق احل�شابات - القرهود - بناية ال�شم�س امل�شيئة - بجانب الطاير لل�شيارات 
-   ال��دور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - 

هاتف متحرك رقم : 0506516092 ، دبي
 اخلبري امل�ضريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�ضر 
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رقم الرخ�ضة : 10518

غرفة جتارة و�ضناعة عجمان -  ق�ضم ال�ضجل التجاري 
اإعالن وحل وت�ضفية 

ال�شم التجاري : ماهان للتجارة العامة - ذ م م   
نعلن للجميع ب���ان ال�����ش��رك��ة امل���ذك���ورة اع���له ه��ي : م��اه��ان ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة )ذ 
قانون  ام��ارة عجمان مبوجب  تا�ش�شت يف  م�شوؤولية حم��دودة  ذات  �شركة   - م(  م 
ال�شركات الحتادي  رقم )8( ل�شنة )1984( وتعديلته مرخ�شة يف دائرة التنمية 
القت�شادية و�شجلته  بالتنمية القت�شادية  حتت رقم )10518( وقد قرر ال�شركاء 

حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�شابات     

م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�شفي 
امل��ذك��ورة اع��له خ��لل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�شر الع��لن وعلى  القانوين 

العنوان التايل :  امارة عجمان ،  هاتف : 067447771  ، �س.ب : 1334   

دائرة التنمية االقت�ضادية    
حكومة عجمان
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اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2018/1812 جتاري كلي                                                
 - العامة  للتجارة  ايجل  2-�شتار  علي  ابراهيم  علي  عبدالعظيم  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  م  م  ذ  �س 
2019/5/29 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/خالد بن حممد بن �شعد احلمايل �شاحب 
املبينة  املركبات  بيع  عقد  بف�شخ  ح��رة(  منطقة  )موؤ�ش�شة  ح  م  م   - كار�س  خيمة  موؤ�ش�شة 
 6195000 وق��دره  مبلغ  ب��رد  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  املدعي  وب��ال��زام  بال�شحيفة 
�شتة مليون ومائة وخم�شة وت�شعني الف درهم ف�شل عن فائدة بواقع 9% �شنويا تبداأ من 
2018/8/16 وحتى متام ال�شداد والزمتهما امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                         يف الدعوى رقم 2019/2636 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  امل��زروع��ي  حممد  �شليمان  �شعيد  �شيف  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
املهند�س  للمقاولت/ه�شام  القاهرة  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  القامة 
و�شريكه - فرع �شركة اجنبية وميثله/احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2409322( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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يف  الدعوى  2019/1716 جتاري جزئي    

اخلبر املنتدب : يو�شف طاهر اخلاجة 
املدعية : بي بي�س فري�س فروت�س لل�شناعات الغذائية - �س ذ م م 

املدعي عليها / كوكتيل املطبخ 
اأعله و املرفوعة من بي بي�س فري�س  مت ندبنا خبرا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة 
فروت�س لل�شناعات الغذائية - �س ذ م م �شد املدعي عليها / كوكتيل املطبخ - وعليه 
ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم  الأربعاء  املوافق  2019/7/17 م  يف متام ال�شاعة 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  اح�شار  منكم  ويرجى    ، م   12.00

ح�شوركم للجتماع.
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
يو�شف اخلاجه / خبري ح�شابي وم�شريف        

اجتمـــــاع خبــــرة
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�ضر
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�ضية رقم  )2019/297( جتاري كلي ال�ضارقة 
اإعالن املدعي عليهم بتجديد الدعوى من ال�ضطب

اىل املدعى عليهما / 1- الواحة ل�شناعة الزيوت وال�شحوم - ذ م م 
3- �شريدار برهمافر موهان برجاري  - هندي اجلن�شية 

حيث ان املدعية / موؤ�ش�شة غنتوت التجارية - وميثلها مالكها / علي حممد �شادق البلو�شي 
قد اقامت عليكم واآخرين الدعوىرقم اعله تطالب فيها احلكم بالزامكم بالت�شامن فيما بينكم بان توؤدوا 
للمدعية مبلغ وقدره )1.618.638( درهم بالإ�شافة للفائدة القانونية بواقع )9%( �شنويا ، بالإ�شافة للزامكم 
الدعوى  املحكمة�شطب  قررت  2019/6/9م  بجل�شة  انه  وحيث   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم 
لعدم ح�شور احد عن املدعية ، ومت جتديد الدعوى من ال�شطب وحدد لنظرها جل�شة بتاريخ 2019/7/14م. 
لذلك يقت�شي ح�شوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية التجارية( يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح يوم 
2019/7/14م وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�شور او 

عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظرالدعوى يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى
اأمني �ضر الدائرة     

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية
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دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 
اإعالن بالن�ضر للح�ضور امام اخلبري امل�ضريف واملايل 

دعوى رقم 2019/224 جتاري جزئي حماكم را�س اخليمة 
املدعي / �شركة بيكر للطلءات ال�شناعية 

بوكالة / مكتب الكتبي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
املدعي عليهم / 1- �شركة الكوبوند مانيوفاكت�شرينغ - �س م ح  2-ن�شيم ح�شني غوري 

اخليمة  راأ���س  حماكم  دائ��رة  مقر  اىل  الر�شمية  العمل  �شاعات  خ��لل  احل�شور  يتعني 
املايل  ملقابلة اخلبر  اخليمة  راأ���س   - املحاكم  دائ��رة  الكائن يف  اخل��رباء  اإدارة  - مكتب 
الدعوى  يف  موقفكم  توؤيد  التي  والوثائق  امل�شتندات  كافة  واإح�شار  املذكور  وامل�شريف 
رقم )2019/224( جتاري جزئي وذلك يوم الأربعاء املوافق 2019/7/17 يف متام ال�شاعة 

العا�شرة ع�شر �شباحا )10.00( 
 حماكم راأ�س اخليمة 
مكتب اإدارة اخلرباء - اخلبري املايل وامل�ضريف 
عبدالرحمن م�ضطفى عرفه   

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 2018/2408 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- الب�شرة لغ�شيل وت�شحيم ال�شيارات جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
ايبكو للزيوت - فرع - �شركة ايبكو للم�شاريع - ذ م م وميثله / علي ابراهيم حممد احلمادي 
املذكورة  الدعوى  يف    2019/4/24 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   -
اعله ل�شالح/ ايبكو للزيوت - فرع - �شركة ايبكو للم�شاريع - ذ م م :- بالزام املدعي عليها 
و�شبعون  وخم�شة  وثلثمائة  الفا  وثمانون  )اربعة  درهما   84.375 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان 
درهما اإماراتيا( مع الفائدة القانونية بواقع )9%( من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 
2018/7/1 وحتى ال�شداد التام ، والزمتها بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة. 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��لن  هذا  لن�شر  التايل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2018/1016 مدين جزئي                                              

اىل اخل�شم املدخل/1- �شركة النمر الذهبي للنقل الربي - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي / الغرير للإن�شاءات املنيوم - �س م م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
م  م  �س   - املنيوم  الغرير للإن�شاءات  ل�شالح/  اعله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2019/4/29 يف 
وواحد  ثلثمائة  مبلغ  بالت�شامن  للمدعية  يوؤديا  بان  املدخل  واخل�شم  عليها  املدعي  بالزام 
وت�شعون الف و�شبعمائة وت�شعة واربعون درهما وواحد وخم�شون فل�شا وفائدة قانونية بواقع %9 
من تاريخ �شرورة احلكم نهائيا حتى ال�شداد وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. بالزام 
اخل�شم املدخل بان يوؤدي للمدعي عليها ا�شليا مبلغ الف ومائتي درهم وخم�شمائة درهم مقابل 
من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خلل  لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب 
اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/2401 جتاري جزئي                 

اىل امل��دع��ي عليه / 1-رام����ي ري���دي ب���اومن  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ع   قد  م  امل��دع��ي/ م�شرف عجمان - �س 
والر�شوم  دره��م(   363619.87( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة.   ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  ال��ت��ام 
الثنني  املوافق 2019/7/15 ال�شاعة 8.30 �س 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 بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2019/137 ا�ضتئناف تنفيذ جتاري 

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اياد عوده للتجارة )�س ذ م( وميثلها املفو�س بالتوقيع/
امل�شتاأنف / �شركة  ان  الق��ام��ة مب��ا  ع���وده  جم��ه��ول حم��ل  �شاكر  اي���اد حممد 
من�شور  �شالح  عبدالعزيز  وميثلها/   - املعاجلة  الت�شحيم  ل��زي��وت  املتحدة 
اجلربوع  ب�شفته رئي�س جمل�س الإدارة وميثله/علي �شلطان علي احلداد قد 
ا�شتاأنف  احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1807 تنفيذ جت��اري    وحددت 
لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2019/7/17 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                         يف الدعوى رقم 2019/246 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ ���ش��ده/1-ب��وم ج��ون كيم جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �شي )فرع دبي( وميثله / احمد 
ح�شن رم�شان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم  وق��دره )975012.06(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                         يف الدعوى رقم 2019/240 تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شده/1- بلل �شبحي ديبا�س جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  اآل علي - قد  / احمد ح�شن رم�شان 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1189821.08( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2367  تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شدهما/1- ماب ماجنمنت لل�شت�شارات - �س ذ م م 2-ميخائيل 
مورجيا جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي دبليو ايه ميدل 
ا�شت لل�شت�شارات والدرا�شات الإدارية - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم   )60004.06( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                         يف الدعوى رقم  2019/1420  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- اأحمد الفظيل جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  التنفيذ/ بيرت هومز - �س ذ م م قد 
وق��دره )4615( درهم  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��له  املذكورة 
 20400 مبلغ  اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/207 بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �شده/1- ح�شني �شغر علي خطريان جمهول حمل القامة  مبا 
ان طالب التنفيذ/ بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع وميثله/موزة عبيد 
اعلنكم   2019/6/26 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  اخلظر  ربيع 
ع�شر  درهم خلل خم�شة   )1.691.395.87( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�شداد 
يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعله وال بيع العقار حمل الرهن 
املدنية )نوع  الإج���راءات  قانون  امل��ادة 295 من  لن�س  املزايدة وفقا  بطريق 
العقار : �شقة �شكنية - املنطقة :الثنية الثالثة - رقم الر���س : 18 - رقم 
املبنى : مو�شيل - رقم الوحدة 1601 - رقم الطابق 16 -  ا�شم  املبنى 1 - 

م�شاحة العقار : 1416 قدم مربع(.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
L - 0111 للعم �شركة كوي�س انرتبراي�شز - م م ح  التي حتمل ترخي�س رقم 

�شتقوم هيئة مركز دبي التجاري العاملي بالغاء هذا الرتخي�س اعتبارا من 
 ، اإذا كان لدى اي �شخ�س اعرتا�س على ال�شركة املذكورة   2019/7/14

يرجى الإت�شال مبا�شرة على الرقم 3321000 - 04 خلل ثلثة ايام من 
تاريخ ن�شر هذا الإعلن. 
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العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2018/2170 جتاري كلي                                                
ميهتا  ت�شينوباى  2-هيتي�شكومار  ح  م  م   - برتوكيم  ريني�س  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  الق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ويل 
امل��ح��دودة :  اع��له ل�شالح/ بنك اي �شي اي �شي اي  امل��ذك��ورة  2019/4/9 يف الدعوى 
1- بعدم قبول طلب �شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 530/2018 حجز حتفظي 
جتاري. 2- بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا للمدعية مبلغ 23567329 درهم مع الفائدة 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة والزمتهما بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2019/112 ا�ضتئناف تظلم جتاري      

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- في�شال �شا�شيكانت �شاه جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /تيكبل�شت بوليمر�س للتجارة - ذ م م قد ا�شتاأنف 
لها  وح��ددت  جت��اري  تظلم   2019/80 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
جل�شه يوم الأربعاء املوافق 2019/7/24 ال�شاعة 17.30 م�شاءا بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن حكم بالن�ضر

يف الدعوى رقم 2019/287 جتاري كلي 
ناجي ح�شن هم�شري 3-هاين  2-ب�شام  م  م  ذ   - العامة  والتجارة  الغيار  ال�شرق لقطع  �شركة  املدعي عليه/1-  اىل 
ناجي ح�شن هم�شري  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/�شعيد علي ح�شن النجار - نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/12 يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ �شعيد علي ح�شن النجار بحل وت�شفية 
ال�شركة املدعي عليها الأوىل )�شركة ال�شرق لقطع الغيار والتجارة العامة - �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( وتعيني 
اخلبر �شاحب الدور باجلدول م�شفيا لها ، وذلك بتكليفه ب�شهر حكم الت�شفية وجرد كافة ا�شول ال�شركة ، وح�شر 
مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�شركة حترير قائمة مف�شلة باأموال ال�شركة وميزانيتها وما 
املزاد  ال�شركة بطريق  التزامات وديون وتكليف امل�شفي ببيع موجودات  لها من حقوق لدى الغر وما عليها من 
العلني ، واإيداع ح�شيلة البيع يف اأحد امل�شاريف حل�شاب ال�شركة حتت الت�شفية ، واإخطار دائني ال�شركة وت�شفية 
جميع الديون امل�شتحقة على ال�شركة وحت�شيل حقوقها لدى الغر و�شداد ديونها وتوزيع ما يتبقي من اأموال على 
ال�شركاء كل بح�شب ح�شته ، وحدد مبلغ ع�شرة الف درهم حتت ح�شاب م�شاريف واأجر امل�شفي ت�شاف على عاتق 
الت�شفية والزمت املدعي عليهم بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2018/4306 جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- فاطمة عبداهلل حممد البلو�شي جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي /�شلفر �شيتي للتجارة العامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
للتجارة  �شيتي  ل�شالح/�شلفر  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/2/12 بتاريخ 
العامة - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ �شبعة الف و�شتمائة وت�شعة 
يف  احلا�شل  الإ�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وت�شعني 
درهم  ثلثمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2018/5/1
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2018/4384 جتاري جزئي                                              

القامة  حمل  جمهول  احلو�شني  �شالح  حممد  عي�شى  عليه/1-عمر  املدعي  اىل 
اأن املدعي/�شلفر �شيتي للتجارة العامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مبا 
�شيتي  ل�شالح/�شلفر  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/5/28 بتاريخ  املنعقدة 
الف  ع�شر  اربعة  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   - العامة  للتجارة 
و�شبعة دراهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
يف 2018/3/27 وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/164 مدين كلي                 

ابراهيم  حمد  2-ن��وره  الهيدان  حمد  ابراهيم  حمد  حممد  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  احلربي  الهيدان  ابراهيم  احمد  3-�شاهه  الهيدان 
العوي�س  علي  �شامل  را���ش��د  وميثله/حممد  الهيدان  حمد  را���ش��د  عائ�شة  امل��دع��ي/ 
للمواد  هبه طبقا  عقد  ونفاذ  دع��وى �شحة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
القانون املدين لدولة  القانون املدين رقم )5( ل�شنة 1985 با�شدار  649.615 من 
امل��واف��ق  2019/7/14   الأح��د  ي��وم  املتحدة.  وح��ددت لها جل�شة  العربية  الإم���ارات 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

 يف  الدعوى 2019/2396 جتاري جزئي                 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ب��وداي  عليه/1-كري�شتينا  املدعي  اىل 
يو�شف  عبدالعزيز  احمد  وميثله/منى  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  امل�شرق  بنك 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شباغ 
مببلغ وقدره )129.733 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
بل كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الأح��د  املوافق  2019/7/14 ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2018/2761 جتاري كلي                 

�شامل علي  ال�شنان - وميثله /  اليت ل�شناعات  املدعي عليه /1- خمترب  اىل 
�شامل املهري - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل وميثله/
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الكندي  �شامل  �شلطان  علي 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.060.002.91 درهم( مع الفائدة القانونية 
يوم  لها جل�شة  امل��ح��ام��اة. وح���ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   %9 وق��دره��ا 
الإثنني املوافق 2019/7/29 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر 
 يف  الدعوى 2019/124 احوال مال امل�ضلمني 

حمل  جمهويل  حبي�س   �شامل  2-احمد  حبي�س  �شامل  /1-امينه  عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ عمر �شامل حبي�س علي وميثله/علي �شلطان �شامل الكندي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 1- ت�شجيل الدعوى وحتديد جل�شة لنظرها  
اقامة  مكان  او  لهما  عنوان  اي  معرفة  لعدم  مفقودين  عليهما  املدعي  2-اع��لن 
�شواء داخل الدولة او خارجها 3- تعيني املدعي وكيل ق�شائيا عنهما. وحددت لها 
يف   )3( رق��م  بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2019/7/23 املوافق  الثلثاء   ي��وم  جل�شة 
مبنى الأح��وال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود. لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2019/9 بطالن حكم حتكيم      

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-فرماتى ب كاراين  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�شتاأنف /اجاي بجوندا�س بهاتيا وميثه / حبيب حممد �شريف عبداهلل 
املل - مطالبة ببطلن حكم التحكيم ال�شادر يف الدعويني التحكيميتني 
الدولية  التجارة  غرفة  لقواعد  وفقا   TO/19742/TO/19741 رقمي 
املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2019/2/20 بتاريخ  وال�����ش��ادر 
وعليه   ch1.B.8 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  م�����ش��اء   17.30 ال�����ش��اع��ة   2019/7/24
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
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نهاية  حتى  واليافعني  االأط��ف��ال  كتب 
اأغ�شط�ض

الرت�شح  طلبات  ا�شتقبال  عن  اجلائزة  واأعلنت 
لدورتها ال�11 لفئات كتب الأطفال واليافعني 
حتى نهاية اأغ�شط�س املقبل، اإذ ت�شرتط اجلائزة 
على جميع دور الن�شر العربية والعاملية اأن تقدم 
الن�ّس  يكون  واأن  العربية،  باللغة  م�شاركاتها 
م�شتهدفة  مقتب�س،  اأو  م��رتج��م  غ��ر  اأ���ش��ل��ي��اً 
الأطفال واليافعني حتى 18 عاماً، كما ينبغي 
اأن يكون الكتاب �شادراً عن دار ن�شر اأو موؤ�ش�شة 
ب�شكل  ���ش��در  ق��د  ي��ك��ون  واأل  ر���ش��م��ي��اً،  م�شجلة 
ب�شكل  وم��ن�����ش��وراً  ي��ك��ون م��ط��ب��وع��اً  واأن  ف����ردي، 
ورقي، واأن ل تكون امل�شاركة قد فازت من قبل 
باأي من اجلوائز املحلية اأو العربية اأو العاملية.

الن�شخة االلكرتونية من فئة كتاب العام 
لليافعني حتى نهاية يوليو اجلاري

لت�شليم  م��وع��د  اآخ����ر  اأن  اجل���ائ���زة  واأو����ش���ح���ت 
الإلكرتونية  بالن�شخ  اخلا�شة  امل�شاركة  طلبات 
لإ�شدارات فئة كتاب العام لليافعني حتى نهاية 
�شهر يوليو اجلاري، حيث ت�شتهدف هذه الفئة 
الكتب التي تخاطب عقول الفئة العمرية من 
للكتب  اجل���ائ���زة  تتيح  ح��ي��ث  ع���ام���اً،   18-13
ال��روائ��ي��ة وال��واق��ع��ي��ة، وك��ت��ب اخل��ي��ال العلمي، 
فر�شة امل�شاركة واملناف�شة، على اأن يكون العمل 
ال��ع��رب��ي��ة وغر  باللغة  م��وؤل��ف��اً  اأ���ش��ل��ي��اً  امل��ر���ش��ح 
مرتجم، واأل يكون قد م�شى على ن�شره اأكرث 
من خم�شة اأعوام، واأل يكون قد �شبق له الفوز 
بجائزة حملية اأو عربية اأو دولية، اإىل جانب اأن 

يكون الكتاب قد �شدر ورقياً، وتقبل اجلائزة يف 
هذه الفئة الكتب امل�شرتكة التاأليف.

الكتب ال�شامتة الأول مرة
اأم��ام �شّناع  املجال   وكانت اجل��ائ��زة قد فتحت 
الكتب ال�شامتة من ر�شامني ودور ن�شر للتقدم 
ب��ه��دف دف��ع �شناعة هذا  يف دورت��ه��ا اجل��اري��ة، 
ال���ن���وع م���ن ال��ك��ت��ب ق���دم���اً، والرت����ق����اء بجودة 

ونوعية الكتب املقدمة للأطفال. 
اأك���دت م���روة العقروبي،  وح���ول ه��ذا الإع����لن 
اليافعني، على  الإماراتي لكتب  املجل�س  رئي�س 
حتتل  باتت  الطفل  لكتاب  ات�شالت  جائزة  اأن 
مكانة متقدمة على �شعيد اجلوائز التي مُتنح 
للإبداع املوجه للأطفال واليافعني يف الوطن 
العربي، م�شرة اإىل اأنها فتحت يف هذه الدورة 
ملا  والتناف�س  للرت�شح  ال�شامتة  للكتب  املجال 
لهذا النوع من الكتب من اأهمية كبرة ملعارف 

وثقافات الأجيال اجلديدة.
وت���اب���ع���ت رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س الإم������ارات������ي لكتب 
اأ�شهمت  ���ش��ن��وات��ه��ا  ام���ت���داد  ع��ل��ى  اليافعني”: 
على  العربي  الإب��داع  �شّناع  اجلائزة يف حتفيز 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  ت�شتهدف  م��وؤل��ف��ات  ت��ق��دمي 
من  نخبة  وا�شتقطبت  املجتمع،  يف  الأ�شا�شية 
الن�شر  ودور  وامل��وؤل��ف��ني  وال��ر���ش��ام��ني  ال��ك��ّت��اب 
م��ن�����ش��ة ترعاها  ���ش��م��ن  اإب���داع���ات���ه���م  ل��ت��ق��دمي 
النوع  وت�شهم يف الرتقاء بها، بهدف دعم هذا 
م��ن الإب����داع ال���ذي ن��وؤم��ن ب��اأن��ه راف���د �شروري 
للأطفال واليافعني، لتكون قادرة على اكت�شاف 
ثابتة نحو م�شتقبل  وامل�شي بخطوات  اجلمال 

الدورة  م�شاركات  ت�شهم  لأن  ونتطلع  م�شرق، 
احل��ال��ي��ة يف الرت���ق���اء ب��ج��ودة ون��وع��ي��ة الكتاب 

املقدم للأجيال اجلديدة«. 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��د ال��ع��زي��ز ترمي، 
 - ال�شمالية  الإم���ارات  “ات�شالت”  ع��ام  مدير 
م�شت�شار الرئي�س التنفيذي “اإن دعمنا امل�شتمر 
وامل��ت��وا���ش��ل جل��ائ��زة ات�����ش��الت ل��ك��ت��اب الطفل، 
ياأتي انطلقاً من اإمياننا الرا�شخ وم�شوؤوليتنا 
واملوهبني،  امل��ب��دع��ني  دع��م  باأهمية  املجتمعية 
وتعزيز ح�شورهم على امل�شتوى املحلي والعاملي، 
والتغير  الثقايف  احل���راك  دع��م  يف  ي�شهم  مب��ا 
الإيجابي نحو تطوير املجتمع وتعزيز التنمية 
امل�شتدامة، وفتح فر�س جديدة اأمام النا�شرين 
واإنتاج حمتوى  للإبداع  والر�شامني  واملوؤلفني 
باللغة  ال�����ش��ادرة  الأط��ف��ال  ث��ري وقيم يف كتب 

العربية«.
ووجه املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني دعوته 
ت�شليم  للجائزة،  بالرت�شح  ال��راغ��ب��ني  جلميع 
واإر�شال  املقبل،  اأغ�شط�س  نهاية  طلباتهم حتى 
العنوان  على  وذل��ك  ال�شريع  بالربيد  امل�شاركة 
اليافعني  ل��ك��ت��ب  امل��ج��ل�����س الإم����ارات����ي  ال���ت���ايل: 
 – – ال�����ش��ارق��ة  الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة   –
الطابق الأول – �س .   -D الق�شباء – مبنى
ب: 1421 – هاتف: 009165195555   
– بريد   0097165542345 فاك�س:   –
 ،info@uaebby.org.ae ال��ك��رتوين: 
فئة  �شمن  ب��ال���ش��رتاك  للراغبني  ميكن  فيما 
كتب اليافعني اإر�شال  الن�شخة الإلكرتونية من 
امل�شاركة حتى نهاية يوليو اجلاري عن طريق 

www. املوقع الإلكرتوين اخلا�س باجلائزة
.etisalataward.ae

ات�شالت  “جائزة  ل�  الإجمالية  القيمة  وتبلغ 
درهم  األ���ف  و200  م��ل��ي��ون  الطفل”،  ل��ك��ت��اب 
اإماراتي، و تت�شمن فئة “كتاب العام للطفل”، 
توزيعها  ي��ت��م  دره������م،  األ�����ف   300 وق��ي��م��ت��ه��ا 
النا�شر واملوؤلف والر�شام، وفئة  بالت�شاوي على 
األف   200 وقيمتها  لليافعني”،  العام  “كتاب 
والنا�شر،  امل��وؤل��ف  ب��ني  منا�شفة  ت���وزع  دره����م، 
األف   100 وقيمتها  ن�س”،  “اأف�شل  وف��ئ��ة 
 100 وقيمتها  ر�شوم”،  “اأف�شل  وفئة  دره��م، 
وقيمتها  اإخراج”  “اأف�شل  وف��ئ��ة  دره���م،  األ���ف 
“اأف�شل كتاب �شامت  األ��ف دره��م، وفئة   100
عن  ف�شًل  دره���م،  األ��ف   100 بقيمة  عربي” 
األف درهم لتنظيم  ل�300  تخ�شي�س اجلائزة 
�شل�شلة ور�س عمل لبناء قدرات ال�شباب العربي 
برنامج  والإخ��راج �شمن  والر�شم،  التاأليف،  يف 

“ور�شة” التابع للجائزة.
انطلقت  الطفل  ات�شالت لكتاب  وكانت جائزة 
بدور  ال�شيخة  م��ن  2009، مب��ب��ادرة  ال��ع��ام  يف 
الحتاد  رئي�س  ن��ائ��ب  القا�شمي،  �شلطان  بنت 
الدويل للنا�شرين، املوؤ�ش�س والرئي�س الفخري 
بهدف  ال��ي��اف��ع��ني،  لكتب  الإم���ارات���ي  للمجل�س 
لأف�شل  الإب���داع���ي���ة  ب���الإن���ت���اج���ات  الح���ت���ف���اء 
جمال  يف  والنا�شرين  وال��ر���ش��ام��ني،  امل��وؤل��ف��ني، 
وت�شجيع  وال��ي��اف��ع��ني،  الأط���ف���ال  ك��ت��ب  �شناعة 
اأع������داد م��ت��زاي��دة م���ن ك��ت��ب الأطفال  اإ����ش���دار 
وت�شميماً  ن�����ش��اً  اجل������ودة،  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

واإخراجاً.

�شمن فئاتها ال�شتة

»ات�شاالت لكتاب الطفل 11« حتدد مواعيد ا�شتالم امل�شاركات 
وت�شتقبل طلبات الكتب ال�شامتة الأول مرة

اأع��ل��ن��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل�” ج��ائ��زة ح��م��دان بن 
للت�شوير  ال��دول��ي��ة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شوئي “ الفائزين مب�شابقة ان�شتغرام ل�شهري 
اأبريل ومايو 2019 حيث كان مو�شوع م�شابقة 
فكانت  مايو  م�شابقة  اأم��ا  “البحر”  اأبريل  �شهر 

بعنوان “التقاليد«.
مل�شابقة  اجلمهور”  “اختيار  ب��ج��ائ��زة  ف���از  وق���د 
اأداري”  “عارف  الإندوني�شي  امل�شور  “البحر” 

من  رقمية  كامرا  على  احل�شول  ا�شتحق  حيث 
مقدمة   CANON EOS M50 ط���راز 
بينما فاز بنف�س  من “كانون ال�شرق الأو�شط” .. 
الهندي  امل�شور  “التقاليد”  م�شابقة  اجلائزة يف 
بكامرا  الفوز  وا�شتحق  براجاباتي”  “مايانك 
 SONY Alpha a6300 رقمية من طراز

مقدمة من “�شوين ال�شرق الأو�شط«.
امل�شابقة ح�شورا  اأبريل من  و�شهدت ن�شخة �شهر 

مميزا للعد�شة العربية الناعمة من خلل امل�شورة 
الإم���ارات���ي���ة ف��اط��م��ة ال��ك��م��ايل وامل�����ش��ري��ة �شلمى 
العراقي خالد جمال  امل�شور  بجانب  الفتاح  عبد 
الإب��داع الإندوني�شي  اأما  والإي��راين ر�شا كوجلن 
فهو لي�س بجديد على قوائم الفائزين بامل�شابقة 

ممثل بامل�شور “عارف اأداري«.
العمانية  للكامرا  م��اي��و  �شهر  ن�شخة  واإن��ح��ازت 
وعوف  النبهاين  اهلل  عبد  اأ�شعد  امل�شورين  بفوز 

ليلى  الرتكية  امل�شورة  بجانب  ال�شحي  اهلل  عبد 
اإمكتار وامل�شور الإيراين بابك مهراف�شار وامل�شور 
الفائزون  براجاباتي.و�شيح�شل  مايانك  الهندي 
ال��ت��ق��دي��ري��ة اخل��ا���ش��ة باجلائزة  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى 
واأ����ش���م���اوؤه���م ع��ل��ى احل�شاب  و���ش��ت��ن�����ش��ر ���ش��وره��م 
 HIPAae  « ان�شتغرام  على  للجائزة  الر�شمي 
ا�شتخدام  اأب���ري���ل  ���ش��ه��ر  ���ش��ه��دت م�����ش��اب��ق��ة  » وق���د 
 #HIPAContest_TheSea ال��و���ش��م 

بها  الو�شم اخلا�س  فكان  �شهر مايو  اأما م�شابقة 
.#HIPAContest_Traditions

العام  الأم��ني  ثالث  بن  خليفة  علي  �شعادة  وق��ال 
للجائزة العد�شة الفوتوغرافية تبحث عن ك�شف 
الغمو�س وملحقته يف خمابئه والبحر هو مملكة 
امل�شورين  اهتمام  ت�شد  التي  والت�شويق  الغمو�س 
باخلطر  م�شوبة  ممتعة  م��غ��ام��رات  يف  وت�شعهم 
واملفاجاآت ونوعية امل�شاركات فاقت التوقعات وهذا 

يوؤكد اجلاذبية الب�شرية للبيئة البحرية.
لتقاليد  �شفر  خر  ال�شورة  ثالث  اب��ن  واأ���ش��اف 
من  ال��ن��وع  وه���ذا  املختلفة  وطقو�شهم  ال�����ش��ع��وب 
ال�شور جنده مفعما بالتفا�شيل املثرة للف�شول 
والده�شة وله عامل كبر يف مد ج�شور التوا�شل 
ونبارك  ال�شعوب  الثقافات بني  وتبادل  والتعارف 
للفائزين ونن�شح الباقني بدوام املثابرة يف الن�شخ 

القادمة حتى الو�شول للفوز.

جائزة حمدان بن حممد للت�شوير تعلن الفائزين مب�شابقتي »البحر« و»التقاليد«

من  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
تنظمها  التي  الق�شرة  للأفلم  حممد  بن  من�شور  جائزة 
الهيئة ب�شكل �شنوي بهدف ت�شجيع فئة ال�شباب يف الإمارات 
والإعلمية  التقنية  امل��ه��ارات  ودم��ج  والبتكار  الب���داع  على 
للرتويج لقيم ومبادئ حقوق الإن�شان والتعريف بالق�شايا 

التي تهم اأفراد املجتمع وت�شاهم يف التوعية بها.
 7 وتبداأ الهيئة يف ت�شلم امل�شاركات اعتبارا من ام�س وحتى 
نوفمرب املقبل حيث �شيتم تقييم الأفلم املطابقة ل�شروط 
ق��ب��ل جل��ن��ة حت��ك��ي��م متخ�ش�شة  م��ن  وف��ن��ي��ا  تقنيا  اجل���ائ���زة 
كل  �شمن  الأول  الفائز  و�شيح�شل  فائزين.  ثلثة  لختيار 
الفائز  اأما  األف درهم   30 حمور على جائزة مالية قيمتها 
الثاين فيح�شل على جائزة قيمتها 20 األف درهم والثالث 

على 15 األف درهم.
وتتمحور اجلائزة هذا العام واملنطلقة من روح ومفاهيم عام 

الت�شامح حول ثلثة موا�شيع رئي�شة هي “ ال�شباب وتعزيز 
ثقافة ال�شلم وثقافات متعددة قلب واحد ونعم للج�شور ل 

للجدران«.
حقوق  لقطاع  التنفيذية  امل��دي��رة  ال�شام�شي  ميثاء  وق��ال��ت 
الإن�شان يف هيئة تنمية املجتمع ان اجلائزة اأثبتت على الرغم 
املجتمعي  الوعي  من حداثتها جناحها كقناة مبتكرة لرفع 
للتعبر عن هذه  ال�شباب  وت�شجيع  الإن�شان  بق�شايا حقوق 
والفنية..  الإبداعية  مهاراتهم  توظيف  خلل  من  احلقوق 
لفتة اإىل اأن الهيئة ت�شعى اإىل مواكبة التوجهات احلكومية 
ون�شر الوعي بالقيم واملفاهيم التي توحد اأفراد املجتمع على 

اختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية.
“ �شكل الت�شامح ال�شورة امل�شرقة لدولة الإمارات  واأ�شافت 
منذ تاأ�شي�شها فكانت حا�شنة لقيم املحبة والتعاي�س واحرتام 
الأخرين وتزامنا مع اإعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

 2019 ع��ام  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
من  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  حم��اور  بتحديد  قمنا  للت�شامح  عاما 
جائزة من�شور بن حممد للأفلم الق�شرة لتطرح ق�ش�شا 
باأ�شلوب  املجتمع  اأف��راد  بني  الت�شامح  روح  تر�شخ  ومفاهيم 

�شبابي مبتكر«.
وقالت “ يحظى �شباب اليوم بقدر اأكرب من الوعي باأهمية 
اأن  فيه  �شك  ل  ومم��ا  الأخ���ر  واح����رتام  الثقافية  ال��ت��ع��ددي��ة 
200 جن�شية  جمتمع دول��ة الإم���ارات احلا�شن لأك��رث من 
خمتلفة �شاهم ب�شكل كبر يف �شقل هذه الفكرة ويف تر�شيخ 
ال�شتقرار  خ��لل  وم��ن  بالتجربة  املجتمعي  الت�شامح  روح 
الذي ننعم به.. واليوم تطرح اجلائزة على ال�شباب �شوؤل حول 
روؤيتهم ونظرتهم وتقيمهم ملا ميكن للت�شامح اأن ينجزه على 
له  ميكن  وكيف  والعامل  وال��دول��ة  واملجتمع  الفرد  م�شتوى 
اأن ياأخذ الدول وال�شعوب اإىل عامل اأكرث ا�شتقرارا و�شلما 

ونتوقع مع هذا الطرح الهام والذي يواكب حتديات عاملية 
اأن يكون لدينا الكثر من امل�شاركات امللهمة والإبداعية التي 
من�شة  الق�شر  للأفلم  حممد  بن  من�شور  جائزة  �شتجد 

تنطلق منها اإىل املجتمع«.
�شت�شهد  للجائزة  الرابعة  ال���دورة  اأن  ال�شام�شي  واأو�شحت 
اجلامعات  �شباب  م��ن  حتكيم  جلنة  ت�شكيل  الأوىل  للمرة 
اأ�شحاب الخت�شا�س اإ�شافة اإىل جلنة حتكيم اجلائزة حيث 
�شيتوىل ال�شباب اختيار فيلم فائز عن كل حمور يتم تقييمه 
من وجهة نظر املتلقني ال�شباب وذلك اإميانا من الهيئة باأن 
الر�شائل املوجهة جليل ال�شباب ت�شاغ ب�شكل اأف�شل من قبل 

اأقرانهم.
ثقافة  وت��ع��زي��ز  “ال�شباب  ل��ل��ج��ائ��زة  الأول  امل��ح��ور  وي��ه��دف 
ال�شلم” اإىل طرح عدد من الأفكار على راأ�شها اأهمية تر�شيخ 
وتعزيز  ون�شر  املجتمع  امل�شكلت يف  اللعنف يف حل  ثقافة 

ثقافة الت�شامح وال�شلم والعرتاف بالآخر واأهمية الأخوة 
“ثقافات  الثاين  اأما املحور  والتعاون وامل�شاركة املجتمعية.. 
الثقايف  التنوع  اأهمية  ح��ول  فرتكز  واحد”  قلب  متعددة 
واأهمية  الإن�شانية  املجتمعات  اإث��راء  يف  والتقاليد  وال��ع��ادات 
احلوار والت�شامح يف التقريب والتوا�شل بني ال�شعوب واحلق 
يف الختلف واأهمية تقبل الراأي الآخر.. اأما املحور الثالث 
اإب��راز ق�ش�س من  “نعم للج�شور ل للجدران” في�شعى اإىل 
من  ملهمة  ق�ش�س  وعر�س  الت�شامح  يف  الإن�شاين  ال��رتاث 
قيم  ن�شر  يف  �شاهموا  ق��ادة  اأو  ل�شخ�شيات  اأو  ال�شعوب  حياة 

الت�شامح.
اجلائزة  �شروط  على  الط��لع  بامل�شاركة  للراغبني  وميكن 
تنمية  لهيئة  الإلكرتوين  املوقع  على  املعلومات  واملزيد من 
اأو على و�شائل التوا�شل   www.cda.gov.ae املجتمع

الجتماعي للهيئة.

هيئة تنمية املجتمع تطلق الدورة الرابعة من جائزة من�شور بن حممد لالأفالم الق�شرية

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  تقودها  التي  اجلهود  موا�شلة  على  حر�شها  اإط��ار  يف 
جائزة  اأعلنت  واليافعني،  االأطفال  كتب  �شناعة  دعم 
الطفل  اأدب  ج��وائ��ز  اأب���رز  ال��ط��ف��ل،  لكتاب  ات�����ش��االت 
املجل�ض  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  واليافعني 
االإماراتي لكتب اليافعني، وترعاها �شركة ات�شاالت، عن 
فتح باب امل�شاركة يف دورتها ال�11، اأمام �شّناع اأدب الطفل 
من موؤلفني ور�شامني ونا�شرين من خمتلف اأنحاء العامل، 

ول�شّناع الكتب ال�شامتة الأول مّرة يف تاريخها. 



فــن عــربـــي

27

حورية فرغلي �شعيدة بتجربة 
)حياة الغجر(

قالت الفنانة امل�شرية حورية فرغلي، اإنها �شعيدة بردود الأفعال الإيجابية 
عر�س  وال��ذي  الغجر(،  )مملكة  م�شل�شل  جت��اه  اجلمهور  من  تلقتها  التي 

خلل املاراثون الدرامي يف �شهر رم�شان املبارك.
واعتربت فرغلي يف ت�شريح اأن جت�شيدها لدور )يا�شمينا(، التي ترّبت مع 
العارمة  فرحتها  عن  ُمعرّبة  اإليها،  بالن�شبة  اجلديدة  الأدوار  من  خالتها، 
اأن امل�شل�شل قدم طرحاً جديداً  بالعمل مع الفنانة فيفي عبده، لفتًة اإىل 

وُمغايراً حلياة الغجر.
على  حالياً  قائلًة:)اأعكف  رّدت  ال�شابع،  الفن  يف  جديدها  عن  وب�شوؤالها 
التح�شر لعملني هما فيلم )ا�شتدعاء ويل اأمر( من تاأليف حممد �شمر 
واإخراج اأحمد البدري، بالإ�شافة اإىل فيلم اآخر بعنوان )براءة ريا و�شكينة(، 

ومقرر اأن يتم عر�شهما خلل الفرتة املقبلة(.
ُيذكر اأن )مملكة الغجر( من بطولة فيفي عبده و�شامح ال�شريطي وميار 
الغيطي  حممد  تاأليف  من  وه��و  �شليمان،  وحممد  �شمر  وح��ازم  الغيطي 

واإخراج عبد العزيز ح�شاد.

ل�شت ممن ت�شعى اإىل الظهور التلفزيوين باأي ن�ض مهما كان �شعيفًا

جيني اإ�شرب: خطواتي القادمة يجب اأن تكون مدرو�شة بحذر
اأكدت الفنانة ال�شورية جيني اإ�شرب اأنها تنعم حالياً بفرتة 
بذلته،  ال���ذي  الفني  امل��ج��ه��ود  بعد  وال��ن��ق��اه��ة  ال��راح��ة  م��ن 
الدرامي  جديدها  لختيار  درا���ش��ة  م��ن  مرحلة  تتخللها 

للمو�شم املقبل. 
الدورة  من  انتهينا  ق�شرة  ف��رتة  )منذ  اإ���ش��رب:  وقالت 
جديد  ل  وب��ال��ت��ايل  املن�شرمة،  الرم�شانية  ال��درام��ي��ة 
ف��ع��ل��ي��ا مي��ك��ن الإع������لن ع��ن��ه يف ال���وق���ت ال���راه���ن �شوى 
بعد  واجل�شدية  الذهنية  الراحة  من  بفرتة  اأمتتع  اأنني 
بذلته جّراء م�شاركتي يف م�شل�شلي  الذي  التعب واجلهد 
تاأليف �شليمان عبدالعزيز واإخراج تامر  )احلرملك( من 
و�شيناريو وحوار  تاأليف  اإ�شحاق و)�شل�شل ذهب( من 
�شيف ر�شا حامد واإخراج اإياد نحا�س، واأي�شاً 
العرو�س  ل��درا���ش��ة  ف��ر���ش��ة ج��ي��دة  ه���ي 

الفنية املتاحة(.
وت��اب��ع��ت اإ����ش���رب: )ب��ال��ط��ب��ع ي��ج��ب اأن 
ومدرو�شة  كلياً  جديدة  خطوة  تكون 
الن�س  يعتمد على  ذل��ك  وك��ل  ب��ح��ذر، 
فاإن  ع��ل��ّي،  �شُيعر�س  ال���ذي  ال��درام��ي 
املو�شم  ت��روين  �شوف  حمظوظة  كنت 
املقبل، اأما يف حال مل اأجد ذلك الن�ّس 
الكلمة  تعنيه  م��ا  ب��ك��ل  ير�شيني  ال���ذي 
اأف�����ش��ل ح��ي��ن��ه��ا اجل��ل��و���س يف ال��ب��ي��ت )مو 
�شروري اأ�شتغل مبو�شم رم�شان(، لأن ا�شمي 

اليوم بات معروفاً. اإ�شافة اإىل ذلك، ل�شت ممن ت�شعى اإىل 
اأو تر�شى  اأي �شخ�شية كانت  التلفزيوين جم�شدة  الظهور 
�شغلي  اأنني مبرحلة  والأ�شح  �شعيفاً،  كان  مهما  ن�س  باأي 
ال�شاغل هو العمل على )الكواليتي( يف املادة الدرامية التي 

�شاأقدمها للجمهور(.
حققته  ال��ذي  بالنجاح  ج��داً  �شعيدة  )اإنني  اإ�شرب:  واأكملت 
امل�شاهد  اإعجاب  نيل  ا�شتطعت  كليهما  ففي  امل�شل�شلني،  يف 
اأنني  ت��لح��ظ  ول��و  الآخ����ر،  ع��ن  فنياً خمتلفاً  ل��ون��اً  واأق����دم 
واأعطيت  املقايي�س،  كل  من  خمتلفتني  �شخ�شيتني  قدمت 
كل واحدة منهما حقها الكامل من الأداء وامل�شاعر والغو�س 

يف التفا�شيل. 
ففي )احلرملك( ذي احلقبة التاريخية من اأيام ال�شلطني 
يف  تتمثل  وه��ام��ة  حم��وري��ة  �شخ�شية  ج�شدت  ���ش��وري��ة،  يف 
اإحدى زعيمات اخلان تدعى فيكتوريا، وفيها حاولت قدر 
اأن تكون يل ب�شمة خا�شة ومميزة يف ظل وجود  امل�شتطاع 

هذا الكّم الكبر من النجوم الذين �شاركوا يف امل�شل�شل(.
واأردفت: )اأما يف )�شل�شل ذهب( ذي البيئة ال�شامية، فقد 
ال�شكل  لناحية  واملعتاد  التقليدية  البتعاد عن  حاولت فيه 
والأداء، وبحمد اهلل ا�شتطعت النجاح بهذا ب�شهادة اجلمهور 
والتعلقيات الإيجابية التي و�شلتني، وفيه ج�شدت �شخ�شية 
والتي  فقرة  عائلة  م��ن  وامل��ت��ح��درة  اجلميلة  الفتاة  زه��ور 
�شائغاً  يعمل  )م���زواج(  رج��ل  من  بتزويجها  وال��ده��ا  يقوم 

للذهب للتخل�س من عبئها(.

عني  يف  النقد  ي�شع  اإن��ه  مم��دوح  حممد  امل�شري  الفنان  ق��ال 
املقابل،  لكن يف  ويفيده،  وبّناء  االعتبار عندما يجده حقيقيًا 

اإذا راآه هادمًا ويزعج اجلمهور، )فال يعباأ بالرد عليه(.
قدمه  ملا  االإيجابية،  الفعل  بردود  �شعادته  عن  ممدوح،  وعّب 
من اأدوار حظيت باإعجاب امل�شاهدين يف م�شل�شلي )ولد الغالبة( 
و)قابيل(، اللذين مت عر�شهما يف �شباق الدراما االأخري، يف �شهر 
رم�شان املبارك، كا�شفًا عن م�شاركته يف بطولة اجلزء الثاين من 

فيلم )والد رزق(.
• لنبداأ من )ولد الغلبة(. حدثنا عن م�شاركتك يف امل�شل�شل 

ودورك فيه؟ 
- يف هذا العمل، قمت بتج�شيد �شخ�شية )�شاحي(، وهي من 

ال�شخ�شيات التي اأحبها جداً، 
يكون  ولرمبا  حقيقية  لكنها  و�شريرة،  �شعبة  تكون  ورمب��ا 

هناك اأ�شخا�س مماثلون ل�شخ�شية �شاحي يف الواقع.
 اأي�شاً، كان الدور مكتوباً ب�شكل جيد،

���ش��ام��ي، يف ر�شم  امل���خ���رج حم��م��د  اإىل اج��ت��ه��اد  ب��الإ���ش��اف��ة   
للفنانني  دور  ك��ل  اأب���ع���اد  وت��و���ش��ي��ح  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 

امل�شاركني.

مع  جت��رب��ت��ك  ت���رى  • وك��ي��ف 
الفنان اأحمد ال�شقا؟ 

اأحمد  ال��ن��ج��م  ���ش��ارك��ت   -
ال�شقا يف اأعمال �شابقة،

 بينها فيلم )اإبراهيم 
ول  الأب�������ي���������������س(، 
اأن  ي��������خ��������ف��������ى 
جنم  ال�����������ش�����ق�����ا 
ك���ب���ر وي����ق����ّدر 
امل���������ش����وؤول����ي����ة 
كما  ج������ي������داً، 
اأن�����������ه ف����ن����ان 
جم������ت������ه������د 
وي�����������ذاك�����������ر 
طوال الوقت، 
على  ح����ر�����ش����اً 
العمل  ت�����ق�����دمي 
ع���ل���ى اأك����م����ل وج����ه، 
م�شاعدته  ع��ن  ف�����ش��ًل 
واأنا  العمل،  يف  حوله  مل��ن 

�شعيد بتجربتي معه.

م�شهد  ك��وال��ي�����س  ع���ن  م�����اذا   •
موتك حرقاً يف امل�شل�شل؟

للغاية،  ���ش��ع��ب��اً  م�����ش��ه��داً  ك����ان   -
لكنني ج�شدته باأكمله، 

من دون الإم�شاك بالنار، لأين مل 
النوع من  ملثل هذا  اأك��ن م�شتعداً 

)الأك�شن(، 
بل اإن )دوبلر( هو من توىل هذه 

املهمة عو�شاً عني.

�شخ�شية  اأج�����ل  م���ن  ال�����ش��ع��ي��دي��ة  ال��ل��ه��ج��ة  ع��ل��ى  ت���درب���ت  ه���ل   •
)�شاحي(؟

باللهجة  �شابقة  ل��دّي جتربة  كانت  اأن��ه  العلم  مع  ت��درب��ْت،  بالفعل   -
اأحمد  ج��ان��ب  اإىل  �شليمان،  ج��م��ال  ال�����ش��وري  النجم  م��ع  ال�شعيدية، 

الفي�شاوي وحورية فرغلي.

و)قابيل(؟  الغلبة(  )ولد  م�شل�شلي  اأ�شداء  وجدت  • كيف 
اأن  كما  قبل اجلمهور واحلمد هلل،  اإيجابية من  الفعل  ردود  كانت   -

اجلميع اأبدى اإعجابه بهذين العملني.

اإليك؟ وجهت  التي  النتقادات  ا�شتقبلت  • وكيف 
فاإنني  ويفيدين،  وبّناء  حقيقي  اأن��ه  واأرى  نقد،  اإيّل  يوجه  عندما   -
اجلمهور،  ويزعج  هادماً  النقد  كان  اإذا  لكن  العتبار،  عني  يف  اأ�شعه 

فاأنا ل اأعباأ بالرد عليه.

الآخر؟ على  اأدوارك  اأحد  يطغى  اأن  تخ�شى  • هل 
النهاية  املو�شوع يف  الإط���لق، لأن  الناحية على  ه��ذه  اأقلق من  - ل 
يرجع اإىل اختلف الأذواق، كما اأن اأدواري ُمغايرة من عمل اإىل اآخر، 

وهذا ما اأ�شعى اإليه دائماً.

ال�شينما؟ يف  جديدة  اأعمال  من  جعبتك  يف  • ماذا 
ر�شا  يحوز  اأن  واأمت��ن��ى   ،)2 رزق  )ولد  فيلم  ولدة  حالياً  اأنتظر   -

اجلمهور اإبان عر�شه على ال�شا�شة العملقة يف الأ�شابيع املقبلة.

بعد جتربته يف )ولد الغالبة( و)قابيل(

حممد ممدوح : اأهتم 
كثريا بالنقد البناء 

النه يفيدين
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ملاذا يجب تناول ال�شبانخ يوميا؟
اأكرث  من  واح��دة  تعد  ال�شبانخ  اأن  اإىل  للتغذية  الأملانية  الرابطة  اأ���ش��ارت 
اخل�شراوات املفيدة لل�شحة، نظرا لأنها حتتوي على العديد من العنا�شر 

الغذائية الهامة للج�شم.
وفيما يلي بع�س الأ�شباب التي تدعو لتناول ال�شبانخ يوميا:

 - تعزيز ال�شحة العامة: على الرغم من املبالغة بع�س ال�شيء يف تقييم 
مقارنة  اأكرب  بكمية  بالفعل  اجل�شم  فاإنها متد  ال�شبانخ،  يف  احلديد  كمية 
�شيح�شل  فاإن اجل�شم  ال�شبانخ يوميا  تناول  الأخ��رى، وعند  باخل�شراوات 
على كمية كبرة بالفعل من احلديد، كما اأنها متد اجل�شم ببع�س العنا�شر 
العينني  على  للحفاظ  )اأ(  وفيتامني  )ج(  فيتامني  مثل  الهامة  الغذائية 

واملغني�شيوم لتنظيم �شغط الدم.
 - منح اجل�شم املزيد من القوة: يعمل البوتا�شيوم املوجود يف ال�شبانخ على 

تقوية الع�شلت، كما اأن النرتات تغذي خليا الع�شلت وجتعلنا اأقوى.
احلرارية،  ال�شعرات  من  القليل  على  حتتوي  ال�شبانخ  ال���وزن:  اإنقا�س   -

وبالتايل فاإنها من اخل�شراوات املثالية لإنقا�س الوزن.

ُكل ما �شئت.. عالج »جيني« 
يب�شر بنهاية ال�شمنة

تخيل لو اأنك قادر على اأكل ما ت�شاء دون اأن تخ�شى زيادة الوزن اأو ال�شمنة، 
هذا بال�شبط ما يعكف عدد من العلماء على حتقيقه يف الوقت احلايل.

وبح�شب موقع )ياهو(، فاإن علماء من جامعة فليندرز الأ�شرتالية اأجروا 
زيادة  ملنع  ناجعة  طريقة  ع��ن  البحث  اأث��ن��اء  الفئران  على  ناجحة  جتربة 

الوزن.
وتقوم هذه الطريقة الطبية على اإزالة جني م�شوؤول عن زيادة الوزن يعرف 

ب�  RCAN1 ، وبعد اإجراء هذا التدخل ي�شبح اجل�شم يف ر�شاقة دائمة.
وتعد ال�شمنة اأحد الأ�شباب الرئي�شية ل�شطرابات �شحية خطرة مثل داء 

ال�شكري وارتفاع �شغط الدم وال�شرطان.
و�شملت التجربة فئران يقدم لها غذاء م�شبع بالدهون، واأظهرت النتائج 

اأن هذه احليوانات ظلت ر�شيقة بعدما اأزيل منها اجلني املذكور.
ف�شل عن ذلك، اأ�شبحت الفئران قادرة على حرق الطاقة يف اجل�شم ب�شورة 
اأكرب بعد اإزالة اجلني، وياأمل العلماء اأن تنطبق هذه النتائج امل�شجعة على 

ج�شم الإن�شان.
ويلجاأ الراغبون يف خ�شارة الوزن، خلل الوقت احلايل، اإىل حمية قا�شية 

اإىل جانب التمارين الريا�شية وجراحات ت�شغر املعدة.
وينبه باحثون اإىل اأن اإزالة هذا اجلني ل تعني نهاية امل�شاكل، لأن ال�شخ�س 
واإن  ال�شحية حتى  ياأكل بدون �شوابط يظل معر�شا لل�شطرابات  الذي 

مل ي�شب بال�شمنة.

• ما هي اأ�شلب مادة يف ج�شم االإن�شان؟
املينا بالأ�شنان

العادي؟ االإن�شان  ج�شم  يف  �شلعًا  • كم 
24 �شلعاً

• من هو العامل الذي �شحح نظرية بطليمو�ض وكيف ن�شرها ؟
حياته  طيلة  ين�شرها  مل  ولكنه  البولندي  كوبرنيكا�س  هو  العامل   -
مائه  من  اكرث  وبعد   1543 �شنة  وتوفى  الكني�شة  غ�شب  من  خوفا 

�شنة من وفاته اعلن هذه النظرية العامل الملاين كيبلر.
املوظفني  امتحان  نظام  اتبعت  دول��ة  اول  هي  من   •

قبل التوظيف وما هو نوع االمتحان ؟
املعلومات  امتحان يف  وك��ان  امليلد  قبل  الثاين  القرن  ال�شني يف  - يف 

العامة وال�شعر والعزف والفرو�شية؟
على  البحار  يف  مراكزهم  حتديد  يف  البحارة  يعتمد   •
جنمة القطب ال�شمايل، فهم يعرفون ان هذا النجم يبقى 
يف ال�شمال وعلى ا�شا�شه يحددون اجتاههم وموقعهم فكم 

عدد النجوم التي ت�شكل النجم القطبي ال�شمال؟
- النجم ال�شمايل جنم واحد فقط.

• هل تعلم اأن الزرافات والفئران ميكنها اأن تبقى بدون ماء فرتة اأطول من الإبل.
• الكر�شي الكهربائي اخلا�س بالإعدام اإخرتعه طبيب اأ�شنان.

• التم�شاح ل ميكن اإم�شاك ل�شانه وجذبه خارج فمه حتى لو كان ميت.
• عيون الن�شاء ترم�س �شعف عيون الرجال.

• مكت�شف اأ�شعة اإك�س هو وليم كونراد رونتجن وهو اأملانى اجلن�شية .
• العامل الإيطاىل جولييلمو ماركونى هو خمرتع الراديو وكان ذلك عام 1895 

• مكت�شف الدورة الدموية ال�شغرى هو ابن النفي�س .
• هل تعلم اأن لي�شرت هو خمرتع التعقيم اجلراحى .

• �شارىل �شابلن هو من اأ�شهر ممثلى الكوميديا فى العامل ولد فى بريطانيا فى 16 اأبريل �شنة 1889 م .  
• هل تعلم اأن وكالة املخابرات الأمريكية تاأ�ش�شت عام 1947 م . 

• بداأت الإذاعة امل�شرية اإر�شالها عام 1934 م . 
 • بداأ ا�شتخدام العملت الورقية فى بدايات احلرب العاملية الأوىل عام 1914 م فى اجنلرتا ولكن الدولة 

�شاحبة فكرة العملة الورقية هى الوليات املتحدة الأمريكية .
• اكت�شف الكابنت جيم�س كوك امللح الجنليزى قارة ا�شرتاليا �شنة 1768 م . 

خ�صام الأقوياء
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الكرنب 
اكت�شفوا  اإن����ه����م  ع���ل���م���اء  ق�����ال 
النباتات،  بع�س  ق���درة  اأ���ش��ب��اب 
على  والربوكلي،  الكرنب  مثل 
مبر�س  الإ���ش��اب��ة  خطر  تقليل 

�شرطان الأمعاء.
هذه  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  وت��و���ش��ل 
ف�شيلة  م�����ن  اخل�������������ش������راوات 
بالن�شبة  م��ف��ي��دة  ال�����ش��ل��ي��ب��ي��ات 
�����ش����ك، لكن  ب�������دون  ل����لأم����ع����اء 
تف�شر ذلك مازال غر وا�شح.

وخل�س فريق العلماء التابع ملعهد فران�شي�س كريك اإىل اأن ثمة مواد م�شادة 
لل�شرطان ُتنتج اأثناء ه�شم اخل�شراوات.

وقال معهد بحوث مكافحة ال�شرطان يف بريطانيا اإنه توجد اأ�شباب كثرة 
تدعو اإىل تناول املزيد من اخل�شراوات.

الأمعاء، وذلك من  الدرا�شة على كيفية تغير اخل�شراوات جدار  ورك��زت 
خلل ال�شتعانة بتجارب على الفئران واأمعاء م�شغرة تنمو يف املخترب.

فتاة تلعب بلعبة عرثت عليها يف م�شنع الإعادة تدوير البال�شتيك يف دكا ، بنغالدي�ض. »رويرتز«

يحكي ان رياح اخلريف تقابلت مع اع�شار ال�شتاء و�شم�س ال�شيف.. وبطريقهم القى كل منهم حتيته على الآخر 
ووقفوا يتحدثون معا كل عن حاله فاخذوا يف �شرد قوتهم ومقدرتهم وانتهوا اىل اخل�شام حيث ان ال�شم�س 
قالت انها القوى.. وهي وحدها القوى فقرر اجلميع الحتكام اىل اول من مير عليهم، هنا مر عليهم بركان 
غا�شب كان يف طريقه اىل مكمنه فعرف منهم ما حدث فقال كلمته العجيبة لي�شت ال�شم�س ول الإع�شار ول 

الرياح بل انا ..تعالوا لنذهب ايل جزيرتي وليجرب كل واحد فينا قوته.
اجتمع الأربعة يف جزيرة الربكان وكانت رياح اخلريف علي عجلة من اأمرها فاقرتبت من بع�س �شكان اجلزيرة 
وهبت عليهم بكل ما فيها من قوة فحركت الأ�شجار وجعلتها تتمايل ب�شدة واأ�شرع ال�شكان بالختباء وطارت 
الثمار من على الأ�شجار تتدحرج على الر�س يف غ�شب وتطايرت اأوراق ال�شجر ودخلت يف كل مكان مما �شبب 
ال�شتاء ي�شحك بقوة ثم بداأ عمله  اإع�شار  غ�شب ال�شكان فاأغلقوا النوافذ والأب��واب وخلدوا للنوم، هنا وقف 
اأوراق الأ�شجار املت�شاقطة تدور وتلتف يف دوامة حول نف�شها والأ�شجار متيل و�شوت  فورا ب�شهيق قوي جعل 
�شهيقه يجعل يف املكان �شجة كبرة وكاأنه حمركات طائرة وفجاأة اطلق زفره بقوة ليقتلع الأ�شجار وتطر 
اأ�شقف البيوت اخل�شبية وبع�س جدرانها ومل ي�شتطع الأهايل فعل �شيء فهرعوا اإىل املخابئ لينقذوا اأنف�شهم 
البيوت  لتغرق  وال�شوارع  ال�شواطئ  اىل  وخرجت  الأم���واج  هاجت  مكان..  كل  يف  ف�شادا  هو  ويعيث  و�شغارهم 
الإع�شار  فاخذ  كل مكان  ال�شراخ  وعم  �شوءا  الأم��ر  ف��زاد  كافيا  لي�س  البحر  ماء  ك��اأن  ب�شدة  الأمطار  وهطلت 
ي�شحك مبتهجا.. هنا غ�شبت ال�شم�س لق�شوته ف�شعدت اىل كبد ال�شماء واأ�شرقت بقوة واأخذت تزيد حراراتها 
النا�س من  املياه تتبخر ب�شرعة وكل �شئ يجف ويجف وخرج  تدريجيا ف�شخن كل �شئ على اجلزيرة واأخ��ذت 
هنا  الظل..  بحثا عن  املكان  يهربون من  وب��داأوا  اأج�شادهم  به  ليربدوا  املاء  الهواء ويطلبون  بيوتهم يطلبون 
�شحك الربكان وقال هدوء.. هدوء من ف�شلكم تعالوا لناأخذ بع�س الراحة.  ومع تلك ال�شويعات القليلة وبعد 
ان ارتاح �شكان اجلزيرة هب الربكان ب�شرعة ون�شط واخذ يزجمر بقوة اأكرث واأكرث ثم بداأ يطلق حممه املميتة 
ودخانه امل�شموم وغباره يت�شاعد يف كل مكان ويقذف النران يف كل اجتاه.. وهو ي�شرخ وكاأنه عفريت.. ومل 
مي�س وقت طويل حتى اأ�شبحت اجلزيرة مهجورة من �شكانها.. �شحك الربكان وقال من الأقوى.. مل ي�شمع 
جوابا ير�شيه فثار اأكرث.. هنا اجتمعت عليه الرياح والإع�شار وال�شم�س وتكاتفوا معا وبعد فرتة مل يعد احد 

ي�شمع �شوت الربكان وتركوا اجلزيرة م�شرورين ليعود اإليها �شكانها فيما بعد.

حذار.. احلب يوؤدي اإىل ال�شمنة
يبدو اأن لل�شتقرار العاطفي �شريبة �شحية، اإذ خل�شت 
احلب  اإن  ال��ق��ول  اإىل  حديثة  بريطانية  درا���ش��ة  نتائج 
وال��ع��واط��ف الإي��ج��اب��ي��ة ب��ني )ال��ع�����ش��اق( م��ن العوامل 

امل�شاهمة يف زيادة وزن الأفراد خا�شة للجن�س اللطيف.
اأن  اأجراه مركز )دايت �شيف( الربيطاين  وك�شف م�شح 
اأكرث من %60 من الأفراد يكت�شبون وزنا زائدا ما اأن 

يدخلوا يف علقة عاطفية م�شتقرة.
ووفقا للدرا�شة فاإن من يعرث على �شريك احلياة ي�شبح 
اأقل انتباها لزيادة وزنه واأقل حر�شا على �شكله مقارنة 

مبن مل يجد ن�شفه الآخر بعد.
كما اأن ال�شركاء مييلون اإىل اإم�شاء معظم اأوقاتهم داخل 
البيت اأو يق�شدون املطاعم كنوع من الن�شاط امل�شرتك.

واأرجعت الدرا�شة العلقة بني احلب وال�شمنة اإىل وقوع 
امل��راأة العازبة حتت �شغط املناف�شة خلل رحلة البحث 
البحث  رحلة  اأث��ن��اء  نف�شها  اإذ جتد  احل��ي��اة،  �شريك  عن 
ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ر���ش��اق��ة ق��وام��ه��ا للتمتع 

باجلاذبية اجل�شدية والظفر ب�شريك احلياة.
%50 من  نحو  اأن  ات�شح  البحث،  نتائج  اإىل  وا�شتنادا 
يف  ويبا�شرن  للطعام،  ا�شتهلكهن  معدل  يتغر  الن�شاء 
تناول الكمية نف�شها من الطعام التي يتناولها �شركائهن 

العاطفيني.
اإىل  ع��اط��ف��ي��ا  امل�����ش��ت��ق��ري��ن  ان��ت��ب��اه  ن�شبة  تنخف�س  ك��م��ا 
ق��ب��ل الن���خ���راط يف  ك��ان��ت عليه  �شحتهم م��ق��ارن��ة ع��م��ا 

العلقة.


