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اأعرا�ض انقطاع الطمث مرتبطة با�ضطرابات النوم 

 اأفادت درا�سة من كوريا اجلنوبية اأن اأعرا�ض انقطاع الطمث تت�سبب 
على الأرجح يف ا�سطرابات النوم لدى بع�ض الن�ساء.

بحوث  ب��اك من معهد  ي��وجن  الدرا�سة هيون  الباحثني يف  كبري  ق��ال 
ال�سحة الوطني يف ت�سونبوك "ا�سطرابات النوم هي ال�سكوى الأكرث 

�سيوعا خالل فرتتي ما قبل وما بعد انقطاع الطمث".
النوم  "ا�سطرابات  لرويرتز هيلث  الإلكرتوين  الربيد  واأ�ساف عرب 
مثل  ال�سحة  على  �سلبية  بتداعيات  مرتبط  ق�سرية  لفرتات  والنوم 
ال�سلة  ذات  وال��وف��ي��ات  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  البدانة 

بالأورام وال�سكري والكتئاب وتراجع جودة احلياة".
وكتب فريق الدرا�سة يف موقع بلو�ض وان الإلكرتوين يوم 20 فرباير 
�سباط اأنه خالل فرتة انقطاع الطمث وما بعدها تكون الن�ساء اأكرث 
اأثناء  م��رة  من  اأك��رث  وال�ستيقاظ  الأرق  مثل  النوم  مل�سكالت  عر�سة 
الليل وال�ستيقاظ املبكر على غري رغبتهن. لكن مل تو�سح الدرا�سة 
النوم  ا�سطرابات  يف  ت�ساهم  الطمث  انقطاع  اأع��را���ض  كانت  اإذا  م��ا 

تلك.
اأن التغريات الهرمونية قد توؤثر على  اإنه رغم  وقال فريق الدرا�سة 

النوم اإل اأن هناك عنا�سر اأخرى قد تلعب دورا كذلك.
والنف�سية  اجل�سدية  الأعرا�ض  بني  �سلة  هناك  كانت  اإذا  ما  وملعرفة 
بيانات  وزم��الوؤه  باك  حلل  النوم،  وم�سكالت  الطمث  انقطاع  لفرتة 
634 امراأة، تراوحت اأعمارهن بني 44 و56 عاما، كن قد �ساركن 
كانبوك  م�ست�سفى  ب��ع��ي��ادات  �سنويا  طبيا  فح�سا  �سملت  درا���س��ة  يف 

�سام�سوجن يف �سول و�سوون يف الفرتة بني عامي 2012 و2013.
ال�ساخنة  والهبات  النوم  ج��ودة  لقيا�ض  اأ�سئلة  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
وال��ت��ع��رق ال��ل��ي��ل��ي وغ��ريه��ا م��ن الأع���را����ض اجل�����س��م��ان��ي��ة واجلن�سية 

والنف�سية املرتبطة بفرتتي ما قبل وما بعد انقطاع الطمث. 

الألعاب املجانية تهدد الأطفال بالإدمان
لألعاب  ال��رتوي��ج  اأن  توهات�سيك  كري�ستيان  الأمل���اين  الباحث  ك�سف 
البداية،  يف  جمانية  اأنها  اأ�سا�ض  على  يكون   Free-to-Play
اللوحي  اجل���ه���از  اأو  ال���ذك���ي  ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى  تثبيتها  مب��ج��رد  ول��ك��ن 
وال�ستمتاع بها لبع�ض الوقت، تظهر م�ستويات متقدمة من اللعبة، 
تتطلب دفع ر�سوم حقيقية، فيما يعرف بامل�سرتيات داخل التطبيق 

 ."In-App Purchase"
واأ�ساف الباحث باملركز ال�ست�ساري املخت�ض يف ال�ستهالك املفرط 
الأطفال  بع�ض  اأن  الأملانية،  كا�سل  مبدينة   Real Life للميديا
وال�سباب ل ميكنهم مقاومة هذه الآلية، ويتعلق الالعب باللعبة يف 
اللعبة، ول  التقدم يف  بتباطوؤ  ذلك  وبعد  باملكافاآت،  وُيخدر  البداية 

ميكن احل�سول على مزايا جديدة اإل بعد دفع اأموال حقيقية.
وتهدف بع�ض الألعاب اإىل ك�سب الكثري من املال يف وقت ق�سري، ومع 
ذلك ل يتعلق بها �سوى ن�سبة ب�سيطة من الالعبني ب�سكل حقيقي. 

األعاب الهواتف الذكية ين�سح اخلبري  وعند ارتفاع الفواتري ب�سبب 
الأملاين الآباء يف البداية مبنع الأطفال من م�سرتيات اأخرى، بدل 
اأي��دي��ه��م، لأن ذلك  ال��ل��وح��ي م��ن  اأو اجل��ه��از  ال��ه��ات��ف ال��ذك��ي  �سحب 
اأغلب احلالت اإىل انعزال ال�سباب وانقطاعهم عن احلياة  يوؤدي يف 

الجتماعية. 

خملوق غريب يثري حرية العلماء
اأثار خملوق بحري غام�ض ظهر على �سواطئ اأ�سرتاليا حرية العلماء 

الذين يحاولون معرفة ماهية هذا املخلوق. 
خالل  كوينزلند  جنوبي  ب��ون��داب��ريغ  �ساطئ  على  املخلوق  و�سوهد 
الأ�سبوع املا�سي، ون�سرت �سور له يف حماولة لتحديد ماهيته، ح�سب 

�سحيفة اإك�سربي�ض الربيطانية.
 180 النافق نحو مرتين تقريباً، ويزن حوايل  املخلوق  وكان طول 
ك��ي��ل��وغ��رام��اً، ول�����س��وء احل���ظ، اخ��ت��ف��ى م��ن ال�����س��اط��ئ ب��ع��د ق�سري من 

ت�سويره، ليخلف املزيد من احلرية.
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ما �ضبب الثقوب ال�ضغرية فوق الأذن ؟
يف حالت نادرة، يولد بع�ض الأ�سخا�ض مع ثقوب �سغرية فوق اآذانهم تدعى 

اجليوب الأذنية، فما �سبب تواجدها؟ 
يقول العلماء باأن اجليوب الأذنية تعترب من الناحية العلمية عيباً وراثياً 

يحدث عادة يف املنطقة التي يلتقي فيها غ�سروف الأذن مع الوجه. 
وتبلغ ن�سبة الأ�سخا�ض الذين يولدون مع هذه الثقوب يف اململكة املتحدة 
لوحدها، 1 باملئة من جمموع ال�سكان. اأما يف الوليات املتحدة الأمريكية 

واآ�سيا واأجزاء من اإفريقيا، ترتاوح الن�سبة بني 4 اإىل 10 باملئة. 
هذه  �سوبني"،  "نيل  الب�سري  بالتطور  املخت�ض  الأح��ي��اء  ع��امل  �سّبه  وق��د 
الثقوب باخليا�سيم املوجودة يف الأ�سماك، وقال باأن هذه الثقوب ل ت�سكل 

اأي خطر على �سحة الإن�سان واأن وجودها يعترب اأمراً طبيعياً. 
احتمال  هو  اجليوب  ه��ذه  وج��ود  عن  الناجم  الوحيد  اخلطر  ب��اأن  ويذكر 
وب�سيطة عرب  �سهلة  تكون  ما  عادة  اأن معاجلتها  اإل  باللتهابات،  اإ�سابتها 
ا�ستخدام امل�سادات احليوية.  وين�سح املخت�سون عدم ا�ستخدام هذه الثقوب 
لو�سع الأقراط اأو اخلوامت فيها، لكي ل تكون عر�سة لأي م�ساعفات �سحية 

نحن يف غنى عنها، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

العثور على جثث ر�ضع يف زجاجات 
قالت وكالة كيودو اليابانية لالأنباء اإن عمال نظافة عرثوا على جثث عدد 
منزل يجري جتديده  اأثناء عملهم يف  زجاجات  الر�سع حمفوظة يف  من 

بالعا�سمة طوكيو، ول يزال احلبل ال�سري مت�سال ببع�سهم.
املنزل  اأر�سية  اأرب��ع زجاجات ُعرث عليها حتت  اأو  اأن ثالث  واأ�سافت كيودو 
املهجور منذ ثالث �سنوات والذي عا�ض فيه طبيب توليد يوما ثم ا�سرتاه 

�سخ�ض ويقوم بتجديده.

كيف تنقل اللعبة الأفعوانية 
لطفلك اإىل املنزل؟

م�����ع ارت������ف������اع اأ�����س����ع����ار م������دن الأل�����ع�����اب 
اإيجاد  ال��ب��ع�����ض  ي���ح���اول  ال��رتف��ي��ه��ي��ة، 
اأقل كلفة لت�سلية اأطفالهم، مثل  و�سائل 
ال��وال��دي��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني ال��ذي��ن منحا 
دون  اأف��ع��وان��ي��ة  رك����وب  ف��ر���س��ة  طفلهما 

اخلروج من املنزل. 
مواقع  ت��ن��اق��ل��ت��ه  ال������ذي  ال���ف���ي���دي���و  ويف 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، مت��ك��ن��ت عائلة 
اأجواء  نقل  م��ن  مان�س�سرت،  مدينة  م��ن 
امل����ن����زل،  اإىل  ال���رتف���ي���ه���ي���ة  احل������دائ������ق 
الغ�سيل  و���س��ل��ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ب��ا���س��ت��خ��دام 
على  اأفعوانية  اإىل  حتولت  التي  فقط، 

ال�سا�سة.
ولإ�سفاء اأجواء من الإثارة على اللعبة، 
و�سلت  ك��ل��م��ا  ي�����س��رخ��ون،  اجل��م��ي��ع  راح 
اأو  اإىل مرحلة حرجة  اللعبة الأفعوانية 
مريور  �سحيفة  ح�سب  �سديد،  منحدر 

الربيطانية.
وُن�سر الفيديو �سباح ال�سبت على تويرت 
من قبل عمة الطفل، التي علقت بالقول 
كان  اإذا  اإىل مدينة مالهي  يحتاج  "من 

ميلك �سلة غ�سيل؟".

الحتاد الأوروبي يحذر 
من لعبة فيدجت �ضبيرن 

ذكرت املفو�سية الأوروبية الثنني 
التي  �سبيرن"  "فيدجت  لعبة  اأن 
بني  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  �سعبية  ن��ال��ت 
امل����ب����اع����ة يف الحت�������اد  امل����ن����ت����ج����ات 
على  ت�سنيفها  ج���رى  الأوروب�������ي، 
وذلك  �سحياً،  خ��ط��راً  ت�سكل  اأن��ه��ا 
خ���الل ت��ق��دمي��ه��ا ت��ق��ري��ر 2017 

ب�ساأن الب�سائع اخلطرية.
ثالثية  ال���ل���ع���ب���ة  ت���ث���ب���ي���ت  مي���ك���ن 
الأج���ن���ح���ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ال���دوران 
نف�سها، على  ب�سكل حم��وري ح��ول 
اأو قذفها من يد لالأخرى  الإبهام 
لإبقاء  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ب��ب�����س��اط��ة  اأو 

اليدين م�سغولتني. 
اإدمانية  اإنها  اللعبة  ع�ساق  ويقول 
تخفيف  ع���ل���ى  وت�������س���اع���د  ل��ل��غ��اي��ة 

الإجهاد. 
ولكن املفو�سية الأوروبية -الذراع 
التنفيذي لالحتاد الأوربي- وجدت 
تكون  ما  غالباً  �سبيرن  فيدجت  اأن 
بالبطاريات،  تعمل  ب��اأن��وار  م���زودة 
وهو ما ي�سكل خطراً على الأطفال 
الذين باإمكانهم الو�سول ب�سهولة 

للبطاريات وبلعها. 
الإن������ذار  اإدارة  ت��ق��ري��ر  وا���س��ت��م��ل 
للمفو�سية  ال���ت���اب���ع���ة  ال�������س���ري���ع 
11 من��وذج��اً من  الأوروب���ي���ة على 
فيدجت �سبيرن يف 2017 �سحبت 
من الأ�سواق لعدم الإذعان لقواعد 
الحتاد الأوروبي اخلا�سة ب�سالمة 

اللعب.
تقريراً  �سنويا  املفو�سية  وتن�سر 
ب�����س��اأن امل��ن��ت��ج��ات اخل���ط���رية ليتم 
ا�ستدعائها  اأو  �سحبها  اأو  حظرها، 
لالحتاد  امل����وح����د  ال�������س���وق  داخ������ل 

الأوروبي. 
وت��رتاوح فئات القائمة من اللعب 
التجميل  واملالب�ض وم�ستح�سرات 
اإىل الآلت الحرتافية وال�سيارات

وفاة م�ضمم الأزياء 
اأوبري دو جيفن�ضي 

الفرن�سي  الأزي�������اء  م�����س��م��م  ت����ويف 
العاملي اأوبري دو جيفن�سي موؤ�س�ض 
دار "جيفن�سي" ال�سبت املا�سي عن 
اأعلنته  مل��ا  وف��ق��اً  ع���ام���اً،   91 ع��م��ر 
الفرن�سية  الإع���الم  و�سائل  ال��ي��وم 

نقاًل عن بيان لالأ�سرة. 
وجاء يف البيان "ال�سيد دو جيفن�سي 
املوافق  ال�سبت  ن��وم��ه  اأث��ن��اء  ت���ويف 
اأبناء   .2018 مار�ض  من  العا�سر 
اأملهم.  عن  يعربون  �سقيقه  وبنات 
�سديدة  اأج���واء  يف  �ستقام  اجل��ن��ازة 

اخل�سو�سية". 

�ضمع الأذن .. متى 
يجب اإزالته؟ 

الأذن  �سمع  ب��اإزال��ة  البع�ض  يقوم 
القطنية  الأع��������واد  ب��وا���س��ط��ة 
فما  امل���ق���زز،  م��ظ��ه��ره  ب�سبب 

مدى �سحة ذلك؟ 
ول������الإج������اب������ة ع����ل����ى ه����ذا 
طبيب  ق�����ال  ال�����������س�����وؤال، 
الأنف والأذن واحلنجرة 
�سمع  اإن  كنوبكه  �ستيفن 
الأذن يتمتع باأهمية كبرية، 
القناة  ي���ح���م���ي  اإن�������ه  ح���ي���ث 
ال�������س���م���ع���ي���ة وي����ط����رد 
الغريبة  الأج�����س��ام 
ال�سغر،  متناهية 
ال���������ت���������ي ت�����دخ�����ل 

الأذن. 
واأ�ساف اأنه ل يجوز اإزالة �سمع الأذن 
بوا�سطة الأعواد القطنية، لأن هذه 
ت�سغط ال�سمع اإىل اأعماق الأذن، ما 
قد ي�سغط بدوره على طبلة الأذن، 
ذبذبات  الطبلة  ُت�سدر  ل  ث��م  وم��ن 

على نحو �سليم. 
الأملاين  الطبيب  وبدل ذلك، ين�سح 
�سيوان  على  املرتاكم  ال�سمع  باإزالة 
بوا�سطة  ال���س��ت��ح��م��ام  ب��ع��د  الأذن 
احلالة  اأن  اإىل  لف����ت����اً  م��ن�����س��ف��ة، 
الوحيدة التي ت�ستلزم اإزالة ال�سمع، 
الأذن، ويجب  ان�سداد  ت�سببه يف  هي 

وقتها اإزالته على يد الطبيب. 

الت�سا�ؤم لي�س جمرد التفكري ال�سلبي
ك�سف علم ال�سخ�سية اأن الت�ساوؤم ي�سمل اأي�سا تركيزا على 

النتائج – مبعنى اأن تتوقع ما �سوف يحدث يف امل�ستقبل.
اأن تتحقق  اأكرث من غريهم،  املتفائلون،  ففي حني يتوقع 
نتائج اإيجابية، يتوقع املت�سائمون اأن تكون النتائج ال�سلبية 

اأكرث احتمال.
"الت�ساوؤم  حت��دي��دا  ال��ت�����س��اوؤم،  م��ن  معينا  ن��وع��ا  ه��ن��اك  اإن 
اإىل م�ستوى  ال�سلبي  الدفاعي"، الذي ياأخذ ذلك التفكري 
ج���دي���د ك��ل��ي��ا وي�����س��خ��ره ب��ال��ف��ع��ل ك��و���س��ي��ل��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 

الأهداف.
واأظهرت الأبحاث اأن هذه الطريقة يف التفكري ل ميكن اأن 
ت�ساعدهم فح�سب على حتقيق النجاح، بل وجتلب لهم، اإىل 

حد ما، بع�ض املكافاآت غري املتوقعة.
ومع ذلك، فاإن ال�سكل الرئي�سي الآخر من الت�ساوؤم، والذي 
للنتائج  النف�ض  على  ال��ل��وم  اإل��ق��اء  على  بب�ساطة  ينطوي 

ال�سلبية، له اآثار اإيجابية اأقل.

الأداء �الثقة
ولكن كيف يعمل الت�ساوؤم الدفاعي فعال؟ وما هي الفوائد 

التي ميكن اأن تتوقع حدوثها ب�سببه؟
وي�سري الباحثون اإىل اأن الت�ساوؤم الدفاعي هو ا�سرتاتيجية 
على  لت�ساعدهم  احلر�ض  كثريو  الأ�سخا�ض  ي�ستخدمها 
اأن  ي��ري��دون  جتعلهم  ل��ذل��ك،  خ��الف��ا  وال��ت��ي  قلقهم،  اإدارة 

يعملوا يف الجتاه املعاك�ض لهدفهم بدل من متابعته.
اإن العامل احلا�سم هو و�سع توقعات منخف�سة لنتائج خطة 
اأو و�سع معني، مثل توقع اأنك لن حت�سل على وظيفة بعد 
مقابلة عمل، ومن ثم فاإن ت�سورك لتفا�سيل كل �سيء قد 
يكون من اخلطاأ اأن جتعل هذه ال�سيناريوهات الأ�سواأ حالة 

حقيقية.
اأي  اأن  ل�سمان  الدفاعي خطة عمل  املت�سائم  يعطي  وه��ذا 
حوادث متخيلة لن حتدث يف الواقع، مثل ممار�سة مترين 

على املقابلة، والو�سول اإليها يف وقت مبكر.

وميكن اأي�سا اأن يكون الت�ساوؤم 
اأك���رث ف��ائ��دة م��ن ال��ت��ف��اوؤل يف املواقف 

التي تنتظر فيها اأخبارا عن نتيجة، ول 
توجد فر�سة للتاأثري على تلك النتيجة 

)مثل انتظار نتائج مقابلة العمل(.
بالقدر  جيدة  لي�ست  النتيجة  تكون  عندما 

الذي كان املتفائل ياأمله، فاإنها ت�سيبهم ب�سرر 
اأكرب  اأمل  ي�سعرون بخيبة  لرفاهيتهم، كما  اأكرب 

ك��ان��وا حت��ل��وا ببع�ض  ل��و  اأك���رث مم��ا  وم����زاج �سلبي، 
الت�ساوؤم.

وم����ن ال��غ��ري��ب اأن ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت�����س��اوؤم مي��ك��ن اأن 
ي�ساعد يف تعزيز الثقة، ففي اإحدى الدرا�سات التي تابعت 
الطالب عرب �سنواتهم اجلامعية، �سهد اأولئك الذين كانوا 
تقدير  م��ن  بكثري  اأع��ل��ى  م�ستويات  دف��اع��ي��ني  مت�سائمني 

الذات مقارنة بغريهم من الطالب القلقني.
يف الواقع، ارتفع تقديرهم الذاتي اإىل م�ستويات املتفائلني 

تقريبا على مدى ال�سنوات ال�4 من الدرا�سة.
وهناك احتمالت اأن ذلك يرجع اإىل زيادة ثقة املت�سائمني 
يت�سورونها  ال��ت��ي  ال�سلبية  النتائج  ت��وق��ع  يف  ال��دف��اع��ي��ني 

وجتنبها بنجاح.

مر�س مزمن
اإن ا�سرتاتيجية الت�ساوؤم الدفاعي املتمثلة يف ال�ستعداد ملنع 
الفوائد  بع�ض  اأي�سا  لها  يكون  اأن  ميكن  ال�سلبية  النتائج 

ال�سحية احلقيقية.
على الرغم من اأن هوؤلء الأف��راد �سوف يقلقون اأكرث من 
املتفائلني،  مع  باملقارنة  معد  مر�ض  تف�سي  خالل  املر�ض، 
اإجراءات  اتخاذ  على  حر�سا  اأك��رث  �سيكونون  اأي�سا  لكنهم 
ويطلبون  اأي��دي��ه��م  �سيغ�سلون  امل��ث��ال،  �سبيل  على  وق��ائ��ي��ة، 
اأع��را���ض غري  اأي��ة  يواجهون  ف��ورا عندما  الطبية  الرعاية 

عادية.
عندما ي�ساب املت�سائمون مبر�ض مزمن قد يتكّون لديهم 

�سلبي  راأي 
ب�����خ�����������س�����و������ض 
لكن  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
رمب��������ا ب���واق���ع���ي���ة 
على  ي�سجع  مب��ا  اأك����رث 
بها  يو�سي  ال��ت��ي  ال�سلوكيات  م��ن  ن��وع 
لإدارة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  اأخ�����س��ائ��ي��و 

املر�ض.
واأج����ري����ت درا����س���ة ع��ل��ى جم��م��وع��ت��ني من 
املتطوعني، الأوىل ممن يعانون من مر�ض 
امل�سابني  م���ن  والأخ�������رى  الأم����ع����اء،  ال��ت��ه��اب 
بالتهاب املفا�سل، وطلب منهم تقييم �سحتهم يف امل�ستقبل 
من خالل تطبيق نطاق يرتاوح بني ال�سيئ واملمتاز. ولأن 
كال من التهاب املفا�سل والتهاب الأمعاء هي ظروف �سحية 
طويلة املدى، وغالبا ما تزداد �سوءا مع مرور الوقت، فقد 
كان من غري املتوقع اأن تت�سمن الإجابات توقعات بتح�سن 

كبري ل�سحتهم يف امل�ستقبل.
رغم ذلك، توقع املتفائلون يف التوقع امل�ستقبلي لأحوالهم 
راأى  ح��ني  يف  م�ستقبال،  تتح�سن  ���س��وف  ب��اأن��ه��ا  ال�سحية 

املت�سائمون اأن �سحتهم �سوف تزداد �سوءا يف امل�ستقبل.
اإن الفرق الرئي�سي الذي يف�سل بني املت�سائمني الدفاعيني 
والأ�سخا�ض الآخرين، الذين يعتقدون عك�ض ذلك، كهوؤلء 
طريقة  يف  يتمثل  اإمن��ا  الكتئاب،  اأو  القلق  ينتابهم  الذين 
التعامل مع تلك الأمور. فعلى حني اأن النا�ض مييلون اإىل 
جتنب التعامل مع امل�ساكل املتوقعة، وذلك عندما ي�سعرون 
بالقلق اأو الكتئاب، فاإن املت�سائمني الدفاعيني ي�ستخدمون 
فعالة  خطوات  اتخاذ  على  لتحفيزهم  ال�سلبية  توقعاتهم 

لي�سعروا باأنهم م�ستعدون واأكرث �سيطرة على النتائج.
�سيئا  اأم��را  بال�سرورة  لي�ض  امل��رء مت�سائما  يكون  اأن  ول��ذا، 
ال�سيق لالآخرين. ولكن  ي�سبب  اأن��ه رمبا  الرغم من  على 
لهذا  نتيجة  الإن�����س��ان  م��ا يح�سده  ف��اإن  امل��ط��اف،  نهاية  يف 

الت�ساوؤم هو الذي يهم.

�ضدق اأو ل ت�ضدق.. الت�ضاوؤم ي�ضاعد 
البع�ض على حتقيق الأهداف!

ي�سود العتقاد منذ فرتة طويلة باأن التفكري الإيجابي هو ��سيلة لتحقيق 
النجاح �ال�سحة �ال�سعادة. �لكن يدعي فريق من العلماء من خالل درا�سة 
م�ساعدة  يف  اأف�سل  يكون  اأن  ميكن  التفا�ؤل،  من  بدل  الت�سا�ؤم،  اأن  جديدة 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ن�سرته  ملا  �فقا  اأهدافهم،  حتقيق  على  النا�س  بع�س 
الربيطانية، نقال عن موقع "Conversation". ي�سرح فو�سيا �سري�ي�س، 
اأنواع  اأح��د  اأن  كيف  �سيفيلد،  جامعة  يف  ال�سحي  النف�س  علم  يف  الباحث 
اإىل  دفعة  النا�س  يعطي  الدفاعي"  "الت�سا�ؤم  عليه  يطلق  الذي  الت�سا�ؤم، 
الأمام. �يت�ساءل �سري�ي�س يف مقالته عن حال هوؤلء الذين مييلون للن�سف 

الفارغ من الكوب بدل من املمتلئ؟
يف  �سيئا؟  �سيئا  يبد�  د�ما  مت�سائما  املرء  كون  هل 

اأ�سكال  بع�س  اأن  اإىل  الأبحاث  اأحدث  ت�سري  الواقع، 
الت�سا�ؤم قد تكون لها فوائد.
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�ش�ؤون حملية

برعاية رئي�س الد�لة

موؤمتر دويل لنخيل التمر تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي فى العا�ضمة ابو ظبى

بح�سور �سامل بن ركا�س

ان�ضودة زايد اخلري لوحة ابداعية للطالبات  يف العني

بلدية مدينة العني ت�ضتعر�ض عددا من �ضاللت وف�ضائل احليوانات الأليفة وحيوانات الزينة يف املعر�ض  ال�ضنوي الرابع  للحيوانات الأليفة

•• العني – الفجر 

الدويل  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
ت�ست�سيفه  ال���ذي  التمر  لنخيل  ال�ساد�ض 
 –  19 ال��ف��رتة  اأب��وظ��ب��ي خ��الل  العا�سمة 
21 مار�ض اجلاري برعاية �ساحب ال�سمو 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
 102 "حفظه اهلل". عن م�ساركة  الدولة 
ورقة علمية و 79 مل�سق علمي لباحثني 
النخيل  بزراعة  متخ�س�سني  واأكادمييني 
واإن���ت���اج ال��ت��م��ور مي��ث��ل��ون 40 دول����ة حول 

العامل.
امل��وؤمت��ر ال�سحفي الذي  ج��اء ذل��ك خ��الل 
ع��ق��دت��ه الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل���ائ���زة خليفة 
الزراعي  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
باأبوظبي  الم�����ارات  ق�سر  يف  اأم�����ض  ظ��ه��ر 
ال���دويل  امل���وؤمت���ر  تفا�سيل  ع��ن  ل���الإع���الن 
من  ك��ل  بح�سور  التمر،  لنخيل  ال�ساد�ض 
�سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام 
للموؤمتر،  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  اجلائزة 
نائب  احل�سرمي  غالب  الدكتور  و�سعادة 
املتحدة  العربية  الم����ارات  جامعة  م��دي��ر 
لل�سوؤون الأكادميية، رئي�ض اللجنة العلمية 

للموؤمتر.
بالهتمام  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  واأ���س��اد 
ال���ذي حظي ب��ه ه��ذا امل��وؤمت��ر م��ن �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ودع���م  امل�سلحة، 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، 
وزير �سوؤون الرئا�سة، ومتابعة معايل ال�سيخ 
الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
اأمناء اجلائزة. موؤكداً على  رئي�ض جمل�ض 
املنظمات  م���ن خم��ت��ل��ف  اجل���ه���ود  ت�����س��اف��ر 
اإجناح هذا  الدولية والهيئات املحلية على 

املوؤمتر، ممثلني بجامعة المارات العربية 
امل���ت���ح���دة، وم��ن��ظ��م��ة الأغ����ذي����ة وال����زراع����ة 
الدويل  وامل��رك��ز  )ال��ف��او(،  املتحدة  ل���الأمم 
اجلافة  امل��ن��اط��ق  يف  ال���زراع���ي���ة  ل��ل��ب��ح��وث 
)ايكاردا( واملركز الدويل للزراعة امللحية، 
واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، وجهاز 
اأبوظبي للرقابة الغذائية، و�سركة الفوعة، 
وجمعية  التمر،  لنخيل  الدولية  وال�سبكة 
على  ي��دل  ما  ب��الإم��ارات،  النخلة  اأ�سدقاء 
املباركة  ال�سجرة  بها  حتظى  التي  العناية 

على خمتلف ال�سعد و امل�ستويات.
الوهاب  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة  واأ�����س����اف 
زاي��د ب��اأن ه��ذا امل��وؤمت��ر م��ا ه��و اإل حلقة يف 
�سل�سلة مت�سلة وممتدة من املبادرات التي 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  تطلقها 
ال��ت��م��ر والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
جهات الخت�سا�ض على م�ستوى الدولة يف 
�سبيل الرتقاء بزراعة نخيل التمر وتعزيز 
احليوي  القطاع  هذا  والبتكار يف  الب��داع 
ال����ذي مي��ث��ل اأح����د اأه����م م��رت��ك��زات الأم���ن 
ال���غ���ذائ���ي ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي وعلى 

م�ستوى العامل. 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ح���ر����ض  م����وؤك����داً 
الدولة،  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حفظه اهلل، على ت�سجيع اجلهود واملبادرات 
الرامية اإىل زيادة اإنتاجية التمور، وحتقيق 
�سناعة  ا�ستفادة ممكنة يف  واأق�سى  اأف�سل 
كخطوة  املوؤمتر  ه��ذا  وياأتي  التمر.  نخيل 
�سمن �سل�سلة من املوؤمترات كانت قد بداأت 

ال���دويل  امل���وؤمت���ر  ب��ع��ق��د  1998م  ع���ام  يف 
الأول، ثم ُعقد الثاين يف عام 2001م. ثم 
عقد املوؤمتر الدويل الثالث يف عام 2006 
 2010 الرابع عام  الدويل  املوؤمتر  وعقد 
وعقد املوؤمتر الدويل اخلام�ض عام 2014 
للموؤمتر  ال�ستعداد  ا�ستكمال  مت  قد  وه��ا 
القادم  الثنني  يوم  ينطلق  الذي  ال�ساد�ض 
19 مار�ض 2018 بفندق ق�سر الإمارات 

وي�ستمر حتى يوم الربعاء القادم.
م���ن ج��ه��ت��ه اأ����س���ار ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور غالب 
للبحث  امل�������س���ارك���ة  ال���ن���ائ���ب  احل�������س���رم���ي 
العلمي، جامعة المارات العربية املتحدة، 
الدويل  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�ض 
اجلل�سات  اإىل  ال��ت��م��ر،  ل��ن��خ��ي��ل  ال�����س��اد���ض 
تت�سمن  والتي  للموؤمتر  املرافقة  العلمية 
ع��ل��ى م���دى ث���الث اأي�����ام م��ت��ت��ال��ي��ة، جل�سة 
جل�سات  وخم�ض  الأول  ال��ي��وم  يف  رئي�سية 
من  والثالث  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  متخ�س�سة 
اأيام املوؤمتر، على النحو التايل، حيث تبداأ 
اجلل�سة الرئي�سية يوم الثنني 19 مار�ض 
لغاية  ع�����س��راً  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����س��اع��ة   2018
ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء بكلمة معايل مرمي 
دول��ة م�سوؤولة  وزي��ر  امل��ه��ريي  بنت حممد 
ثم  امل�ستقبلي،  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  ملف  ع��ن 
ملحافظة  نوعها  من  فريدة  جتربة  عر�ض 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��روع  يف  م��ط��روح 
التمر  لنخيل  البيئي  النظام  ح��ول  املبني 
من خالل ال�سراكة بني حمافظة مطروح 
اخلا�ض  والقطاع  الدولية  خليفة  وجائزة 

العربية  م�سر  بجمهورية  �سيوة  غ��رب  يف 
م�����س��ر، ي��ق��دم��ه��ا م��ع��ايل ال���ل���واء ع���الء اأبو 
زيد حمافظ مطروح. بعد ذلك ت�ستعر�ض 
ج��ه��وده��ا يف جمال  دول��ي��ة  اأرب����ع منظمات 
زراعة النخيل واإنتاج التمور وهي: منظمة 
تتناول  املتحدة  ل��الأمم  وال��زراع��ة  الأغذية 
�سو�سة  مكافحة  يف  ال���دويل  اجل��ه��ود  فيها 
العربية  وامل��ن��ظ��م��ة  احل����م����راء،  ال��ن��خ��ي��ل 
للتنمية الزراعية )الفاو(، واملركز الدويل 
للبحوث  ال��دويل  واملركز  امللحية،  للزراعة 

الزراعية يف املناطق اجلافة )ايكاردا(.
اأي�����ام  ويف ال����ي����وم ال����ث����اين وال����ث����ال����ث م����ن 
علمية  تعقد خم�ض جل�سات  �سوف  املوؤمتر 
-اجلل�سة العلمية الأوىل بعنوان الهند�سة 
زراعة  احل��ي��وي��ة   والتكنولوجيا  ال��وراث��ي��ة 
و  علمية  ورق��ة   23 فيها  يقدم  الأن�سجة، 
الثانية  العلمية  واجلل�سة  مل�سقات،   10
بعنوان �سو�سة النخيل احلمراء يقدم فيها 
11 مل�سق، واجلل�سة  و  14 ورقة علمية 
واأمرا�ض  اآف���ات  ب��ع��ن��وان  الثالثة  العلمية 
علمية  ورق��ة   14 فيها  يقدم  التمر  نخيل 
الرابعة  العلمية  واجلل�سة  مل�سقاً،   14 و 
التمر  لنخيل  الفنية  امل��م��ار���س��ات  ب��ع��ن��وان 
يقدم فيها 25 ورقة علمية و 26 مل�سقاً، 
بعنوان  اخل���ام�������س���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  واجل���ل�������س���ة 
موا�سيع عامة على نخيل التمر يقدم فيها 

مل�سقاً.  18 و  علمية  ورقة   26
املنظمة  اللجنة  رئي�ض  �سعادة  اأ���س��اف  كما 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��وه��اب زاي����د، ب���اأن معايل 

ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر 
اجلائزة  اأم���ن���اء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ت�����س��ام��ح 
زايد"  "عام  يف  ونحن  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يهدي 
اإىل روح فقيد الأمة، عا�سق النخلة، ورائد 
الزراعة يف قلب ال�سحراء، املغفور له باإذن 
نهيان.  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل، 
والعتزاز  الفخر  ثراه" وبكل  اهلل  "طيب 
ت�����س��ي��ف الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ج��ائ��زة هذا 
املوؤمتر لر�سيد منجزاتها العلمية املتميزة 
ت�سفر  اأن  وي��اأم��ل  ال��ت��م��ر،  نخيل  ق��ط��اع  يف 
بحوثه ومداولته وتو�سياته عن اإ�سافات 
اخلا�سة  والتقنيات  امل��ع��ارف  ت��رثي  قيمة 
و�سناعة  زراع������ة  م�����س��ت��ق��ب��ل  ب��ا���س��ت�����س��راف 
الذي  الع�سر  التمر يف هذا  وجت��ارة نخيل 
والتقدم،  ال��ت��ط��ور  اإي���ق���اع  ب�����س��رع��ة  يتميز 
ال��ع��ل��وم. م��ن جهة ثانية،  وت��ن��وع وت��داخ��ل 
ي��ع��ق��د امل���وؤمت���ر ال����دويل ال�����س��اد���ض لنخيل 
احتفالية �سخمة  العام �سمن  لهذا  التمر 
بالتزامن مع حفل تكرمي الفائزين بجائزة 
والبتكار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
تكرمي  وحفل  العا�سرة،  بدورتها  الزراعي 
واملزارع  املتميز  امل���زارع  بجائزة  الفائزين 

املبتكر بدورتها الأوىل 2018 .

•• العني - الفجر

ق��دم��ت ك��وك��ب��ة م��ن ط��ال��ب��ات م��در���س��ة زاخ����ر يف مدينة 
" ان�سودة زاي��د اخلري"  يف لوحة ابداعية حازت  العني 
ا�سادة احل�سور، وذلك على م�سرح مكتبة زايد املركزية  
مبنا�سبة فعاليات عام زايد  و�سهر القراءة على م�ستوى 
ال�سيخ �سامل حممد بن ركا�ض  ال��دول��ة.  ح�سر احلفل 
ع�����س��و امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ال�����س��اب��ق، وال�سيخ 
مبارك �سامل بن ركا�ض وال�سيخ خالد حممد بن اأرحمة 
خليفة  ورا�سد  املدر�سة،  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�سام�سي 

الدرمكي من ال�سرطة املجتمعية، وار�ساد �سريف رئي�ض 
جمموعة مدار�ض العني التمهيدية وتنوير ار�ساد  املدير 
التنفيذي للمجموعة،  وفاطمة النيادي مديرة مدر�سة 
املدر�سة  ومديرة  ال�سا�سي،  للتعليم  �سرور  بنت  �سيخة 
اج��ن�����ض ن��اث��ان��ي��ال، وف��ت��وح ال��ع��دوي م�����س��وؤول العالقات 
والأ�ساتذة   ال�سخ�سيات  من  وع��دد  املدر�سة،  يف  العامة 
اأمور  واأول��ي��اء  والدراري����ة   التعليمة  الهيئتني  واأع�ساء 
الطلبة.  وقال ال�سيخ �سامل بن ركا�ض يف كلمة باملنا�سبة  
اإن قيم العطاء واملحبة التي ج�سدها  املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان يف نفو�ض الماراتيني �ستبقى 

حمفورة يف �سمرينا وعقولنا  يف ظل القيادة الر�سيدة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  " و�ساحب  اهلل  " حفظه  الدولة 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال��وزراء حاكم دبي " رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ض الأعلى حكام الإم��ارات.  موؤكداً 
على اأهمية  �سهر القراءة  الذي يعد فر�سة عند الجيال 
لتعزيز الرتباط  بالقراءة وحتفيز الفراد على املطالعة 

اأف���راده  م��ع��ريف متمّيز يتحلى  وب��ن��اء جمتمع  ال��واع��ي��ة  
يف  ال�سليم   والتفكري  واملعرفة  الثقافة  من  كبري  بقدر 
خمتلف املجالت. كما ت�سمنت الفعاليات تقدمي فقرات 
ث��ق��اف��ي��ة وم��ع��رف��ي��ة وع���رو����ض وط��ن��ي��ة ه��ادف��ة مبنا�سبة 
"عام زايد "، وجتديد العهد لل�سري على خطى املوؤ�س�ض 
الراحل،  وقدم  عدد من الطالب ق�سائد �سعرية يف حب 
الوطن وا�سحاب ال�سمو ال�سيوخ . ويف نهاية احلفل قام 
ال�سيخ �سامل بن ركا�ض وخالد بن رحمة ومدير وادارة 
املدر�سة بتكرمي عدد من ال�ساتذة واملوظفني والطالب 

املتوفقني، وفريق ان�سودة " زايد اخلري".

•• العني -   الفجر

املعر�ض  م��وؤخ��راً  العني  مدينة  بلدية  نظمت 
 pets  ( الأليفة  للحيوانات  الرابع  ال�سنوي 
ومب�ساركة   ، م��ول  ب��وادي  مبركز   (  land
ع���دد ك��ب��ري م���ن حم���ال احل���ي���وان���ات الأليفة 
الهواة  م��ن  وع��دد  الزينة  واأ���س��م��اك  والطيور 
مبدينة  وال��زوار  الأليفة  احليوانات  ومقتني 
مدى  على  املعر�ض  فعاليات  ا�ستمرت  العني، 
ثالثة اأيام ، حيث مت  تخ�سي�ض �ساحة كبرية  
للعار�سني و�سط مركز بوادي مما اأتاح للزوار 
بامل�ساهدة والتعرف على جمموعة وا�سعة من 
احليوانات  م��ن  وغ��ريه��ا  والأ���س��م��اك  الطيور 

الأليفة.
وعملت بلدية مدينة العني على تنظيم هذا 
الأليفة  احل��ي��وان��ات  ب��وح��دة  ممثلة  امل��ع��ر���ض 
والطيور واأ�سماك الزينة باإدارة ال�سحة العامة 
بالبلدية، بهدف توعية اجلمهور بالإجراءات 
الهامة املتعلقة بالطيور واحليوانات الأليفة 

ق��ب��ل وب��ع��د ���س��رائ��ه��ا، ح��ي��ث ���س��ارك الأطفال 
املعر�ض يف جت��ارب فح�ض احليوانات  خ��الل 
العناية بها   التاأكد من �سالمتها و  الليفة و 
الزينة  حيوانات  على  ال���زوار  وتعرف  فيما   ،

وكيفية اختيارها و التعامل معها.
وحدة  رئي�سة  علي  ���س��وؤدد  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الزينة  واأ�سماك  والطيور  الأليفة  احليوانات 
املعر�ض  ، مت خ���الل  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة 
ال�سنوي الرابع للحيوانات الأليفة لهذا العام 
بال�سرتاطات  ال���زوار  م��ن  احل�سور  تعريف 
مبا  ببيعها،  املتخ�س�سة  للمحال  ال�سحية 
ي�سمن ال�سالمة العامة  للمجتمع وال�سكان 
 ، للمدينة  ال��ع��ام  احل�����س��اري  املظهر  وت��ع��زي��ز 
الن�ساطات  اأب��رز  على   اجلمهور  وتعرف  كما 
�����س����وق العني  ي���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي  واخل������دم������ات 
احليوانات  ب��ن�����س��اط  يخت�ض  ف��ي��م��ا  امل���رك���زي 
الأل��ي��ف��ة اإ���س��اف��ة جل��ه��ود ال��ب��ل��دي��ة  يف عمليه  
اإدارة ال�سحة  اإدارة  وتنظيم ال�سوق من قبل 

العامة. 

ا�ستعر�ست   ، علي  �سوؤدد   الدكتورة  واأ�سافت 
حم���الت احل��ي��وان��ات امل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ر���ض ، 
عددا من �ساللت احليونات الأليفة و طيور 
والكناري  ال�����س��غ��رية   وال��ع�����س��اف��ري  ال��زي��ن��ة، 
من  متنوعة  وجم��م��وع��ة  ب��اأن��واع��ه  الببغاء  و 
الربيه   ال�����س��الح��ف  اإىل  اإ����س���اف���ة   ، ال��ط��ي��ور 
وف�����س��ائ��ل خمتلفة م��ن ال��ق��ط��ط والران�����ب ، 
اأحوا�ض  يف  عر�ست  التي  امللونة  وال���س��م��اك 

مميزة ونالت اإعجاب الزوار.
بلدية  يف  العامة  ال�سحة  اإدارة  وقدمت  كما 
امليدانية  م��ن اخل��دم��ات  ع���ددا  ال��ع��ني  مدينة 
عن طريق وحدة احليوانات الأليفة والطيور 
واأ�����س����م����اك ال���زي���ن���ة وال����ت����ي ق���دم���ت ب���دوره���ا 
ا�ست�سارات وتوعيات  للجمهور والأطفال  حول 
وانتقائها،  الأليفة  احل��ي��وان��ات  ���س��راء  كيفيه 
 ، �سالمتها  م��ن  للتاأكد  فح�سها  واإج�����راءات 
اإ�سافة اإىل اإر�ساد الهواة اإىل الطرق ال�سحية 
املنزلية  ب���احل���ي���وان���ات  ل��الع��ت��ن��اء  ال�����س��ل��ي��م��ة 
ثالثة  ا�ستمر  ال��ذي  املعر�ض  و�سهد  الأليفة. 

اأي����ام اق��ب��ال وا���س��ع��اُ م��ن ال����زوار م��ن خمتلف 
الأعمار والفئات، نظرا للفعاليات والأن�سطة 
الرتفيهية والتعليمية التي ت�سمنها ، وياأتي 
هذا الهتمام باإن�ساء هذا النوع من املبادرات 
ببلدية مدينة العني ، �سمن اأولويات النظام 
ت���ع���زي���ز قيم  اب���وظ���ب���ي يف  ال���ب���ل���دي لإم��������ارة 

الأهداف  ودع��م   ، وامل�سوؤولية  املعرفة  ت��ب��ادل 
للمجتمع  خدمات  تقدمي  يف  ال�سرتاتيجية 
وال��ع��م��الء مب��ا ت��ع��زز ج���ودة احل��ي��اة يف اإم���ارة 
التكاملية  الإدارة  دعم  اإىل  اإ�سافة   ، اأبوظبي 
واأ�سحاب  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����س��رك��اء  م���ع 

العالقة. 

د�لة الإمارات �سيف �سرف هذه الد�رة

م�ضاركة متميزة لدائرة الثقافة وال�ضياحة  اأبوظبي 
يف فعاليات معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب

•• اأبوظبي  - الفجر

الدويل  الريا�ض  معر�ض  يف  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  ت�سارك 
للكتاب الذي يقام حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز، حفظه اهلل، ويحتفي بدولة الإم��ارات العربية املتحدة الدولة 
مركز  يف  التحول"،  م�ستقبل   ... "الكتاب  �سعار  حتت  وذل��ك  �سرف  �سيف 
الريا�ض الدويل للمعار�ض واملوؤمترات، خالل الفرتة بني 14 و24 مار�ض 
ال��دويل للكتاب هو الأك��رب يف ال�سعودية  الريا�ض  معر�ض  ويعد   .2018
الأك��رث مبيعاً من بني  اأن��ه  ال��دويل للكتاب، كما  وياأتي بعده معر�ض جدة 
املعار�ض العربية، حيث ت�سارك فيه اأكرث من 500 دار ن�سر عربية وعاملية، 
�سرف  ي�ست�سيف كل عام �سيف  ثقافية، كما  80 فعالية  اأكرث من  ويقدم 

واإ�سداراته  الأدب��ي  تاريخه  ليعر�ض 
الوا�سعة  امل�ساركة  عن  ف�ساًل  للزوار، 
والندوات  الفعاليات  م��ن  العديد  يف 
التي  ال�سعرية  وال��ق��راءات  الثقافية 

ينظمها املعر�ض.
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  وت��ع��ر���ض 
جمموعة  ج��ن��اح��ه��ا  يف  اأب��وظ��ب��ي   –
م��ن الأن�����س��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة م��ع ت�سليط 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأه����م ال��رتج��م��ات التي 
للرتجمة،  كلمة  م�سروع  عن  �سدرت 
كما اأنه �ست�سعى من خالل م�ساركتها 
نظر  وج����ه����ة  ع����ل����ى  ال����ت����ع����رف  اإىل 
الثقايف  الإب��داع  ال�سعودي يف  اجلانب 

الإماراتي.
اأو لتطوير  للتخطيط  امل�ساركني  اأمام  الفر�سة  اأي�ساً  امل�ساركة  وتتيح هذه 
واختيار �سركاء جدد يف ال�سوق ال�سعودية، اإىل جانب عقد اتفاقيات �سراكة 
وتعاون مع عدد من دور الن�سر واملوؤ�س�سات الثقافية ال�سعودية التي تعنى 

بعامل �سناعة الكتاب والن�سر.
وقال عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة يف 
روؤية  مع  ان�سجاماً  م�ساركتنا  "اأتي  – اأبوظبي:  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 
اختيار  اإن  كما  ال�سديقة.  ال��دول  الثقايف مع  التكامل  الر�سيدة يف  القيادة 
ال���دورة م��ن معر�ض  ال��دول��ة �سيف �سرف لفعاليات ه��ذه  الإم����ارات  دول��ة 
بني  وامل��ت��ي��ن��ِة  ال��ق��وي��ة  للعالقات  جت�سيداً  ي��اأت��ي  للكتاب  ال���دويل  ال��ري��ا���ض 
يف  وي�سب  وال�سعب.  القيادة  بني  التاريخية  للروابط  وتر�سيخاً  البلدين، 
ال�سمو  ال�سقيقني حتت قيادة �ساحب  ال�سعبني  اإط��ار عالقات الخ��وة بني 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز، "حفظه اهلل".
الإ���س��اءة على  اإىل  العام  م�ساركتنا هذا  "ن�سعى من خالل  اآل علي:  وتابع 
اأبوظبي  معر�ض  تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  �ستطرح  التي  والأف��ك��ار  امل�ساريع 
الدويل للكتاب يف دورته 28 التي �ستقام يف الفرتة من 25 اأبريل ولغاية 
1 مايو القادم، وذلك تاأكيداً على مكانة املعر�ض كمن�سة عاملية لطرح اآخر 
الأفكار  لتبادل  عاملي  وكملتقى  العامل،  يف  الن�سر  �سناعة  اإليه  تو�سلت  ما 

واخلربات، وطرح املبادرات اخلالقة لدعم الكتاب والقارئ".
وتعر�ض دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف جناحها م�ساريعها الثقافية 
اإىل  بالإ�سافة  والعاملي  الإقليمي  ال�سعيدين  على  اأطلقتها  التي  ال��رائ��دة 
اإ�سداراتها املوؤلفة واملرتجمة واآخر امل�ستجدات املتعلقة بالدورة ال�28 من 
وال�سياحة  الثقافة  دائرة  م�ساركة  وتاأتي  للكتاب،  الدويل  اأبوظبي  معر�ض 
فيه ما يقارب 650 عنواناً من  يعر�ض  جناح  عرب  املعر�ض  يف  – اأبوظبي 

اإ�سداراتها التي تالقي رواجاً كبرياً.
وت�سعى دار الكتب يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي من خالل امل�ساركة 
العامل  الرتجمة يف  اإح��ي��اء حركة  اإىل  اإ���س��دارات��ه��ا  ب��اأه��م  املعار�ض  ه��ذه  يف 
للم�ساهمة  اأبوظبي  ت�سهده  ال��ذي  الفاعل  الثقايف  احل��راك  ودع��م  العربي 

بدورها يف خارطِة امل�سهِد الثقايف الإقليمي والدويل.
اأهم  "كلمة" بتمويل ترجمة ون�سر خمتارات وا�سعة من  ويخت�ض م�سروع 
املوؤلفات الكال�سيكية واملعا�سرة من عدة لغات عاملية، ويف جممل جمالت 
والنا�سئة.  الأط��ف��ال  خا�سة  للقراء  وا�سعة  خ��ي��ارات  توفري  بهدف  املعرفة 
بالإ�سافة اإىل اإ�سدارات دار الكتب التي ت�سجع الكّتاب والباحثني على ن�سر 
موؤلفاتهم الأدبية واأعمالهم البحثية، بخا�سة واأنها تولت م�سوؤولية جمع 
تغطي  التي  القدمية  والإ�سالمية  العربية  املخطوطات  وعر�ض  وحفظ 
بينها  ومن  والعلوم،  والدين  الأدب  متنوعة يف خمتلف جم��الت  موا�سيع 
"�سل�سلة  �سمن  �سدرت  التي  الرحالة  وكتب  املنطقة  وت��راث  التاريخ  كتب 

رواد امل�سرق العربي" عن دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي.

بحفل لعريب حمدان يف قلعة اجلاهلي 
ذاكرة الأغنية الإماراتية  تعود اإىل العني 
بتنظيم دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي

•• العني - الفجر

الثقافة  دائ���رة  تنظمه  ال���ذي  ال��ع��ني  منطقة  يف  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  �سمن 
وال�سياحة  اأبوظبي، تعود اإىل قلعة اجلاهلي مبنطقة العني �سل�سلة اأم�سيات 
"ذاكرة الأغنية الإماراتية" عرب ن�سختها اخلام�سة، يوم اجلمعة 16 مار�ض 
الأغنية  ب���رتاث  اح��ت��ف��اًء  اجل���اري بحفل  للمغنية ع��ري��ب ح��م��دان، وذل���ك 
ال���رتاث املو�سيقي  اإح��ي��اء  ال��رتاث��ي��ة الإم��ارات��ي��ة، ع��رب  ال�سعبية والأه��ازي��ج 
وال�سبعينيات من  وال�ستينيات  اإىل فرتة اخلم�سينيات  يعود  الذي  ال�سعبي 

القرن املا�سي، من قبل نخبة من الفنانني الإماراتيني ال�سباب.  
متّيزت الفنانة عريب  باأداء اللون اخلليجي الإماراتي حيث غّنت للعديد 
من ال�سعراء ال�سيوخ وال�ساعرات امثال �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
املهرجانات  من  العديد  يف  و�ساركت  غياهيب  ال�ساعرة  و  مكتوم  اآل  را�سد 
يف  و���س��ارك��ت  ال��ق��وي  ب�سوتها  مميزا  خطا  لنف�سها  وو�سعت   .. اخلليجية 

العديد من املهرجانات املو�سيقية ونالت العديد من اجلوائز .
ا�ستعادة الأغاين  الإماراتية" اإىل  الأغنية  "ذاكرة  اأم�سيات  �سل�سلة  وتهدف 
والأحلان القدمية التي راجت يف يف ذلك الوقت، حيث �سهد �سعود العديد 
املكتبة املو�سيقية  اإثراء  من الأ�سوات الإماراتية املميزة، والتي �ساهمت يف 
الأغاين،التي ل تزال حتظى مبكانة خا�سة وتاأثري  مبجموعة كبرية من 

ممتد حتى هذا اليوم. 

نهيان بن مبارك: اجلائزة تهدي املوؤمتر اإىل ر�ح زايد عا�سق النخلة، �رائد الزراعة
التمر لنخيل  ال�ساد�س  الد�يل  املوؤمتر  يف  ي�ساركون  د�لة   40 من  مل�سقا   79  � علمية  �رقة   102

منظمة »الفا� « ت�ستعر�س جتربة ال�سند�ق العاملي ملكافحة �سو�سة نخيل التمر احلمراء
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�سباحًا،  ت�ستيقظني  حني  بالراحة  ت�سعري  كي 
يجب اأن تنامي مدة كافية، اأي بني 4 �12 �ساعة 
بني  كثريًا  تختلف  النوم  حاجات  لأن  الليلة،  يف 

�سخ�س �اآخر.
لأن  العميق  النوم  مبراحل  متّري  اأن  يجب  كذلك 
يف  �الع�سبي  اجل�سدي  التعب  عن  يعّو�س  اجل�سم 

هذه الفرتة.

ميل  دي������ل������ي  ����س���ح���ي���ف���ة  ��������س�������ردت 
����س���ت���ة ط������رق ميكن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
���ا من  خ���الل���ه���ا ال���ت���خ���ل�������ض ن���ه���ائ���يًّ
التي  املزعجة  والأ���س��وات  ال�سخري، 

يحدثها البع�ض اأثناء نومه.
من   45% اإن  ال�سحيفة:  وق��ال��ت 
ال��ب��ال��غ��ني الأ����س���ح���اء ي���ع���ان���ون من 
ال�سخري اأثناء النوم؛ لذلك يرغبون 
يف التخل�ض منه، اإل اأن %75 من 
ال�سخري  من  يعانون  الذين  اأول��ئ��ك 
النوم،  اأث��ن��اء  التنف�ض  عن  يتوقفون 
اإ�سابتهم  ي��زي��د خ��ط��ر  ق��د  وه���و م��ا 

باأمرا�ض القلب يف امل�ستقبل.
طرق  ه��ن��اك  اأن  ال�سحيفة  وذك����رت 

مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ال��ت��خ��ل�����ض من 
اللجوء  ب�سكل طبيعي دون  ال�سخري 

لأدوية اأو عقاقري وهي:
ملنع  اجلانبني  اأح��د  على  النوم   1-
ان�����س��داًدا يف  ي�سبب  اأن  م��ن  ال��ل�����س��ان 
ي���ح���دث ع��ن��د النوم  احل���ل���ق م��ث��ل��م��ا 
ال��ن��وم على  ك���ان  واإذا  ال��ظ��ه��ر،  ع��ل��ى 
بالن�سبة  �سعًبا  اأم����ًرا  ُي��ع��دُّ  اجل��ان��ب 
بو�سادة  ال�ستعانة  فباإمكانك  ل��ك، 

تو�سع خلف الظهر.

ي�ساعد  اأن  ميكن  الوزن  فقدان   2-
اأولئك  ل���دى  ال�سخري  اإي��ق��اف  ع��ل��ى 
ال��ذي��ن ب���داأت ه��ذه احل��ال��ة بالظهور 

لديهم عقب اكت�ساب وزن زائد.

الكحوليات،  �سرب  من  التقليل   3-
ن��ظ��ًرا لأن ���س��رب��ه��ا ح��ت��ى ق��ب��ل اأرب���ع 
ال��ن��وم ميكن  م��ن  ���س��اع��ات  اأو خم�ض 
من  بكثري  اأ���س��واأ  ال�سخري  يجعل  اأن 
من  يقلل  الكحول  اأن  حيث  املعتاد؛ 
اخللفي  اجل���زء  يف  الع�سالت  ق���درة 

من احللق على العمل.

يلعب  اأن  ال��ن��وم  لنق�ض  ميكن   3-
ال�سخري؛  زي�������ادة  يف  ك����ب����رًيا  دوًرا 
ل��ذل��ك ي��ج��ب احل�����س��ول ع��ل��ى القدر 

الكايف من النوم.

حمام  عرب  الأن��ف  مم��رات  فتح   4-
ال��ع��الج��ات ميكن  بع�ض  اأو  ���س��اخ��ن، 
من  ال���ت���ق���ل���ي���ل  ع���ل���ى  ي�������س���اع���د  اأن 

ال�سخري خالل النوم.

ا  اأي�سً ميكنه  ال��و���س��ائ��د  تغيري   5-
امل�سببة  امل��واد  تقليل  ي�ساعد على  اأن 
ل��ل��ح�����س��ا���س��ي��ة وال���غ���ب���ار امل����وج����ود يف 
ُت���َع���دُّ عوامل  غ��رف��ة ال���ن���وم، وال���ت���ي 

م�ساهمة يف ال�سخري.

توقف  اأن  ميكن  ال�سرب  مياه   6-
اللهاة لينة،  اإف��رازات الأن��ف وجتعل 
مم���ا ي�����س��م��ن امل�����س��اع��دة ع��ل��ى وقف 

ال�سخري.
اأي من هذه العالجات  واإذا مل تكن 

الطبيعية،
اأو امل��ن��زل��ي��ة ن��اج��ح��ة وف��ع��ال��ة، فمن   
ا�ست�سارة الطبيب والذي  ال�سروري 
عملية  اإىل  للخ�سوع  ي�سطرك  ق��د 

جراحية يف بع�ض الأحيان.
اجلراحة  ه��ذه  اأن  بالذكر  واجلدير 
���ا غ����ري ن���اج���ح���ة ب���اع���ت���ب���ار اأن  اأي�������سً
ل�ساحبه  ي��ع��ود  اأن  مي��ك��ن  ال�سخري 

بعد فرتة من الزمن.
انقطاع  الذين يعانون من  اأن  يذكر 

التنف�ض اأثناء النوم، 
طويل  ل��ع��الج  ي��خ�����س��ع��وا  اأن  ي��ج��ب 
الأم����د، ن��ظ��ًرا لأن ه���ذه احل��ال��ة قد 
الرئي�سة  الأ���س��ب��اب  اأه���م  م��ن  ت��ك��ون 

لل�سخري.

الإ�سرار  اإىل  ل��ل��ث��وم  امل��ف��رط  ال���س��ت��ه��الك  ي����وؤدي 
بالكبد الذي يعد من اأهم اأجهزة اجل�سم. واأ�سارت 
كبرية،  بكميات  الثوم  تناول  اأن  اإىل  هندية  درا�سة 
الكبد؛ وذل��ك لحتوائه على  اإىل ت�سمم  ي��وؤدي  قد 
بكميات  تعاطيه  يت�سبب  م��رك��ب  وه��و  الأل��ي�����س��ني، 

زائدة يف اإيذاء الكبد.
على معدة  الثوم  تناول  عند  الإ�سهال  وقد يحدث 
ال�سخ�ض  كان  اإذا  ا  اأي�سً تناوله  ينبغي  ول  فارغة. 
ي��ع��اين م���ن ال����غ����ازات ب���ك���رثة؛ لأن����ه ي��ح��ت��وي على 
ب�سبب  ان��ت��ف��اًخ��ا  ي�سبب  اأن  ال���ذي مي��ك��ن  ف��رك��ت��ان��ز 

الغازات يف املعدة.
تناول  ي���وؤدي  لل�سرطان،  الوطني  للمعهد  ووف��ًق��ا 
اأو زيت الثوم على معدة فارغة، اإىل  الثوم الطازج 
اأ�سار تقرير  املعدة وغثيان وقيء، كما  حمو�سة يف 
ن�سرته كلية هارفارد الطبية اإىل اأن الثوم يحتوي 

على مركبات معينة ميكن اأن ت�سبب ارجتاع 
املريء.

اأدوية  م��ع  ال��ث��وم  ت��ن��اول  ينبغي  ول 
املركز  ب��ح�����س��ب  ال������دم،  ت���رق���ق 

بجامعة  ال��ط��ب��ي 

مرييالند؛ ذلك لأنه يوؤدي اإىل زيادة خطر حدوث 
اأي عملية ج��راح��ي��ة، ل  ال�����س��ي��ول��ة، وك��ذل��ك ع��ق��ب 
ت��ن��اول��ه لأ���س��ب��وع��ني ع��ل��ى الأق���ل؛  ينبغي لأي م��ن��ا 

ب�سبب اأنه يتداخل مع اأدوية �سغط الدم.
النيئ،  ال��ث��وم  ل��ت��ن��اول كثري م��ن  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
لأن��ه يحتوي على  امل��ع��دة؛  �سلبية على �سحة  اآث��ار 
ويت�سبب  اله�سمية.  القناة  يهيج  الذي  الفركتانز، 
تناوله  مت  اإذا  ه�سمية  م�سكالت  يف  ��ا  اأي�����سً ال��ث��وم 
بكميات كبرية؛ لذلك ين�سح بالتقليل منه وجتنبه 

نيًئا.
اإىل الدوخة. ويرجع اخلرباء  الثوم  ويوؤدي تناول 
ذلك اإىل اأن التناول 

املفرط للثوم قد يقلل �سغط الدم، مبا يت�سبب يف 
ال��دوخ��ة؛ ل��ذل��ك على م��ن ي��ع��ان��ون م��ن انخفا�ض 

�سغط الدم اأخذ ذلك يف العتبار.
ويت�سبب تناول الثوم النيئ باإفراط يف تهيج اجللد 
وال��ط��ف��ح اجل��ل��دي يف ال��ي��د والإك���زمي���ا؛ لأن الثوم 
تهيج  ي�سبب  لياز  األ��ني  ي�سمى  اإن��زمي  يحتوي على 
اجللد. وقد حتدث ردود فعل حت�س�سية خفيفة اإذا 

تناولت الكثري من الثوم.
ن�سفي؛  �سداع  اإىل  النيئ  الثوم  تناول  ي��وؤدي  كما 
لأن����ه ي��ح��ف��ز ال��ع�����س��ب ال��ث��الث��ي ال��ت��وائ��م لإط���الق 

الغ�ساء اإ����������س���������ارات  تدفع  ع�سبية 
الدماغ،  يغطي  ال���ذي 
ف�����ي�����ح�����دث ال�����������س�����داع 
يت�سبب  ال��ن�����س��ف��ي.ك��م��ا 
الإف���راط يف ت��ن��اول الثوم 
)وهو  الهيفيما  يف  ال��ن��ي��ئ 
بني  نزيف  يف  يت�سبب  مر�ض 
وهو  والقزحية(،  العني  قرنية 
اأمر قد يوؤدي اإىل فقدان الروؤية 
ا�ستهالك  ي���وؤث���ر  ك���ث���رًيا.ك���م���ا 
الثوم باإف���راط يف احلم������ل؛ 
ترق������ق  اآثار  يزيد  لأنه 
يهدد  مب���ا  ال�����������دم، 
لذلك  احل��ي��اة؛ 
ت��������ن�����������������س��������ح 
احل����������وام����������ل 
وامل���ر����س���ع���ات 
الثوم  بتجنب 
خ��������������الل ت����ل����ك 

الفرتة.

الثوم مكون اأ�سا�سي يف الطبخ، ي�سفي نكهة طيبة لكثري من اأنواع الطعام، كما ي�ستخدم يف 
الطب التقليدي لعالج بع�س الأمرا�س. �مع ذلك، فتنا�له نيًئا �باإفراط، قد يت�سبب يف 
"بولد �سكاي" املتخ�س�س بال�سوؤ�ن الطبية هذه  �س موقع  اأعرا�س جانبية خطرية.�خلَّ

الأعرا�س يف تقرير ترجمته عاجل، كما يلي:

ا  نهائيًّ تخل�ضك  طبيعية  طرق   6
من ال�ضخري دون تناول عالج

اأعرا�ض جانبية خطرية لتناول الثوم!

عّديل غرفتك
لتح�سني  وم�ساًء:  �سباحاً  الغرفة  ه��واء  ج��ّددي   •
ظ���روف ال��ن��وم، حت��ت��اج م��ل��ي��ارات خ��الي��ا اجل�����س��م اإىل 
الأوك�������س���ج���ني ب��ا���س��ت��م��رار، ح��ت��ى خ����الل ال��ل��ي��ل. لذا 
اعتادي على فتح نوافذ الغرفة �سباحاً وم�ساًء بغ�ض 
النظر عن احلرارة يف اخلارج. يكفي اأن تقومي بهذه 
هواء  يتجدد  كي  م��رة  كل  يف  دقائق  خلم�ض  اخلطوة 

الغرفة.
بانزعاج  ت�سعرين  ق��د  م��ري��ح��ة:  و���س��ادة  اخ��ت��اري   •
اأو �سميكة  اإذا كنت تنامني على و�سادة رقيقة  �سباحاً 
يف  ال���راأ����ض...(.  يف  بثقل  �سعور  العنق،  يف  )اأمل  ج��داً 
يف  والعنق  اجلمجمة  تكون  اأن  يجب  املثلى،  احل��ال��ة 
هذه  ُت�سّهل  الوقوف.  اأثناء  يتخذانها  التي  الو�سعية 
وت�����س��م��ن دورة دموية  ال��ع�����س��الت  اإرخ�����اء  ال��و���س��ع��ي��ة 
و�سعية  على  اأي�ساً  الو�سادة  اختيار  يتوقف  �سليمة. 
على  تنامني  كنت  اإذا  �سلبة  ت��ك��ون  اأن  يجب  ال��ن��وم: 

جنبك وناعمة اإذا كنت تنامني على ظهرك.
• رّتبي الغرفة من حولك: وفق التقاليد ال�سينية، 
ال���ن���وم داخ�����ل غ���رف���ٍة مت���ر ف��ي��ه��ا الطاقة  ي��ت��ح�����ّس��ن 
ورّتبي  واح����دة  ب��خ��زان��ة  اك��ت��ف��ي  م��ت��ن��اغ��م��ة.  بطريقة 
الأغرا�ض املبعرثة كي يكون امل�سهد الذي ترينه قبل 
النوم هادئاً. تنّبهي اأي�ساً اإىل الألوان لأن القوية منها 
اأو  البنف�سجي  اأو  الأزرق  اختاري  لذا  اجل�سم.  تن�ّسط 

الرمادي الفاحت.
حرارة  ترتاجع  امل�ساء،  يف  الغرفة:  حرارة  راقبي   •
ل��ل��ن��وم ول ت��رت��ف��ع اإل مع  اجل�����س��م ق��ل��ي��اًل ا���س��ت��ع��داداً 

اإذا ك���ان���ت ال��غ��رف��ة ���س��اخ��ن��ة ج����داً،  ح���ل���ول ال�����س��ب��اح. 
ي�ستعيد  كي  اإ�سايف  بذل جمهود  اإىل  اجل�سم  ي�سطر 
الغرفة على  اأبقي  لذا  النوم.  يعيق  النتعا�ض، ما قد 

حرارة 17 اأو 18 درجة مئوية.

مار�سي ال�سوفر�لوجيا
ت�سمح التمارين الثالثة التالية بال�سرتخاء وتفريغ 

العقل عرب الرتكيز على التنف�ض:

على ظهرك  املريح: متددي  النوم  ي�سمن  • مترين 
عقلك  وتخّيلي يف  بهدوء  وتنف�سي  عينيك  واأغم�سي 
ك��ل منطقة م��ن ج�����س��م��ك. ا���س��ع��ري ب��ال���س��رتخ��اء يف 
وبارتخاء  جفنيك  يف  وبثقل  وجبينك  راأ���س��ك  ف���روة 
تعيق هذه  ف��ك��رة  اأي  راودت����ك  اإذا  وك��ت��َف��ي��ك...  ف��ّك��ك 
امل�سرية البطيئة، ل داعي لالنزعاج. تقّبليها ودعيها 

متّر ثم تابعي التخيل من حيث توقفِت.
ت�ستيقظني  كنت  اإذا  �سريعاً:  النوم  ملعاودة  • مترين 

حمدد  تنف�سي  مت��ري��ن  ل��ك  �سي�سمح  ال��ل��ي��ل،  خ���الل 
ب��ت��خ��ف��ي�����ض ���س��غ��ط ال�����دم واإب����ط����اء ����س���رب���ات القلب 
الأنف  من  بال�سهيق  ابدئي  ب�سرعة.  النوم  وم��ع��اودة 
تزامناً مع نفخ البطن. احب�سي اأنفا�سك خلم�ض ثواٍن 
بطنك  �سّد  مع  تزامناً  الفم  من  بالكامل  ازف��ري  ثم 

نحو الداخل. كرري التمرين خم�ض مرات.
يف  ت����ام:  ب��ن�����س��اط  ���س��ب��اح��اً  ل��ال���س��ت��ي��ق��اظ  • مت��ري��ن 
اإليها  تعودين  اإيجابية  ���س��ورة  تخّيلي  ال��ن��وم،  موعد 
تفا�سيلها.  على  ورّك���زي  بال�سرتخاء  لل�سعور  دوم��اً 
اأو نبتة  اأو حيواناً  ميكنك اأن تختاري منظراً طبيعياً 
اأو حلظة من حياتك اأو فكرة من خيالك. ثم تخّيلي 
راحة  بكل  وتتمططني  وتتثاءبني  ت�ستيقظني  اأن���ك 

وتفكرين باأن ليلتك كانت هانئة.
اختاري ع�ساء منا�سباً

ا�ستهالك  تخففي  اأن  ح���اويل  ه����ادئ،  ب��ن��وم  للتمتع 
خالل  البطيئة.  الكربوهيدرات  وت��ت��ن��اويل  ال��ده��ون 
الليل اأي�ساً، يحتاج الدماغ اإىل الغلوكوز والأوك�سجني 
الغلوكوز  ي�سري  ل  لكن  امل��ت��ك��رر.  لال�ستيقاظ  منعاً 

بال�سرورة اإىل حتلية غنية بال�سكر.
البقوليات مثل  اأف�سل خطة غذائية بتناول   تق�سي 
واملعكرونة  اجل��اف��ة  والفا�سوليا  واحلم�ض  العد�ض 
من  والقليل  اخل�����س��راوات  جانب  اإىل  الكامل  والأرز 

الربوتينات.
وم�ستقات  البي�ساء  اللحوم  يف  ال��ربوت��ي��ن��ات  وت��ع��زز   
اإنتاج هرمون ال�سريوتونني الذي ي�ساهم يف  احلليب 

ا�سرتجاع الهدوء وال�سرتخاء.

ا�ضباب نزيف اللثة 
يح�سل التهاب اللّثة عندما يتجّمع اجلري وجراثيمه امل�سّببة للت�سّو�ض 
ال�سّن  اإىل مر�ض دواع��م  ي��وؤّدي  النزف فاإنه  ُيعالج  اإن مل  الأ�سنان.  على 
احلّظ  وحل�سن  الأ�سنان.  وفقدان  اللّثة  ن�سيج  تدمري  يف  يت�سبب  ال��ذي 
 ،%100 بن�سبة  منه  وال��وق��اي��ة  بالكامل،  اللّثة  التهاب  جتنب  ميكن 
واخليط  بالفر�ساة  الأ�سنان  تنظيف  خالل  من  الأ�سنان،  اأطباء  بح�سب 
اأ�سباب نزف  اأب��رز  اإىل زي��ارة الطبيب بانتظام.  لإزال��ة اجلري، بالإ�سافة 
اللثة 4. تعرف اإليها كي حت�سن حماربة هذا العار�ض ال�سحي بال�سكل 

املنا�سب.

�سّيئة: فمك  تنظيف  -عاداُت   1
تنّظف اأ�سنانك بالفر�ساة بقّوة، اأو ل تنّظفها اإطالقاً، اأو تن�سى ا�ستخدام 
اخليط، ول تلتزم بروتني منتظم ودقيق لتنظيف فمك، من ثم �ستتحّمل 

لّثتك العواقب ال�سلبّية.
ين�سحك الأطّباء با�ستخدام فرا�سي اأ�سنان ذات �سعريات ناعمة لتنظيٍف 

األطف للّثة والأ�سنان.

املدّخنني: من  -اأنت   2
اإزالتها.  ت�سعب  مزعجًة  �سموماً  الأ�سنان  على  الدّخان  ا�ستن�ساُق  يرتك 
ت��وؤّدي هذه املواد امل�سّرة اإىل تدهور و�سع اللّثة ونزفها. لذا توّقف عن 

التدخني لت�سكرك لثتك.

�سّيئ: الغذائي  -نظامك   3
اأّن  اإىل  الأط��ّب��اء  وي�سري  �سّحي.  لفٍم  اأ�سا�سي  امل��ت��وازن  الغذائي  النظام 
اجلمع بني الهتمام بنظافة الفم وال�سّحة العاّمة ُيعترب اأف�سل وقاية 

من اأمرا�ض الفم.

معّينًة: اأد�يًة  -تتنا�ل   4
غري  ت���وّرٍم  اإىل  كالديالنتني  ال�سرع  م�ساّدات  ت��وؤدي  الأط��ّب��اء،  بح�سب 
املناعي  والكبت  ال��دم  �سغط  اأدوي���ة  بع�ُض  ي�سّبب  كذلك  للّثة.  طبيعيٍّ 
اأخ��رى الفم جاّفاً، وهو م�سّبب اآخر  اأدوي��ة  التهاَب اللّثة، يف حني ترتك 

مل�ساكل اللّثة.

النوم.. تخل�ضي من تعبك اجل�ضدي والع�ضبي
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العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
رقم:CN 1207903 بال�سم التجاري كرم ال�سحراء 
بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة  العامة  للنقليات 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا جيت اب  

رخ�سة رقم:CN 2023896 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جا�سم حممد �سيف اخلرو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح �سعيد �سالح عبداهلل اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
املا�سية  ال�س�����ادة/البراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخيام وبيوت ال�سعر
رخ�سة رقم:CN 2296981 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ن�سر عو�ض علي �سالح امل�سعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عمر حم�سن بريك �سامل املنهايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
ال�سرق  ال�س�����ادة/هان�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الو�سط لال�ست�سارات المنية والدارية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1842233 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد حميد �سعيد الظاهري %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
Harnser risk حذف هان�سر ري�سك جروب

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
بيلول  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2275198:لتجميل ال�سيدات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سالح مبارك مبخوت �سالح الكربي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد توفيق فريوز هالل الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديلوك�ض للنقليات 

العامة رخ�سة رقم:CN 1372497 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل مبارك عي�سى بخيت املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم حممد ابراهيم �سامل الطنيجي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
للخياطة  ال�س�����ادة/املا�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1027763:والتطريز والقم�سة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فار�ض حممد ابراهيم العلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف في�سل عبيد قمرب عبيد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم انديامو ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1832064 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

Pepper Limited ا�سافة برب مليتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ثاين عي�سى الفال�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عمر عبداهلل حممد املحريقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ثاين عبداهلل الفال�سي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الق�سر الف�سي 

لل�سيدات رخ�سة رقم:CN 1098031 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفه مطر حميد مطر الرميثي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �سيخه �سامل ا�سماعيل �سالح احلنكي ال�سناين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف دوري جنف ا�سفاق احمد خان

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كرامري الربيت�ست للهند�سة ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1190585 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ع�سام �سقر �سلطان �سقر ال�سويدي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة كرامري الربيت�ست انغينييورجي�سيل�ست�سافت اأم بي ات�ض و�سركاه كيه جي
KRAMERALBRECHT INGENIEURGESELLSCHAFT MBH & CO. KG

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جمعه احمد �سلطان ال�سالمي النيادي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف كرامري الربيت�ست انغينييورجي�سيل�ست�سافت اأم بي ات�ض و�سركاه كيه جي

KRAMERALBRECHT INGENIEURGESELLSCHAFT MBH & CO. KG

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايطاليان جوب لل�سيانة العامة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1524726 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ايطاليان جوب لل�سيانة العامة ذ.م.م

ITALIAN JOB GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ايطاليان جوب للمقاولت العامة ذ.م.م

ITALIAN JOB GENERAL CONTRACTING LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوميا للديكور

 رخ�سة رقم:CN 1933551 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري من/اوميا للديكور
OYMA DECOR

اىل/اوميا للديكور واملفرو�سات
OYMA INTERIOR DESIGN FURNITURE

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الثاث املكتبي- بالتجزئة )4773920(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الثاث املنزيل- بالتجزئة )4759001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العمائر املا�سية لال�ست�سارات الهند�سية 

رخ�سة رقم:CN 2274546 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/العمائر املا�سية لال�ست�سارات الهند�سية
ALAMAAIER ALMASEYA ENGINEERING CONSULTANTS

اىل/هوم ديزاين لال�ست�سارات الهند�سية
HOME GESIGN ENGINEERING CONSULTANCY

 4+3 مكتب   M ط   145 ق   9 �ض  زايد  بن  حممد  مدينة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املالك/ احمد عبيد حممد ملفي املزروعي اىل ابوظبي مدينة حممد بن زايد مدينة 

حممد بن زايد �سرق 10 116982 116982 ال�سيد حمد حممد علي الر�سا�ض
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هلب مي لعمال البال�سرت 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1166093 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/هلب مي لعمال البال�سرت ذ.م.م
HELP ME PLASTER WORKS LLC

اىل/اولني و�سيط خدمات ذ.م.م
OLAYN SERVICES BROKER LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة و�سيط خدمات )7490007(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ادفان�ض كري للخدمات الدارية 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1881224 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة وقا�ض ار�سد حممد ار�سد %49

ذ.م.م  البرتولية  للتوريدات  ادفان�ض  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
ADVANCED OILFIELD SUPPLIES LLC

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ادفان�ض كري للخدمات الدارية ذ.م.م

ADVANCED CARE MANAGEMENT SERVICES LLC
اىل/الراحة لو�ساطة التاأمني ذ.م.م

AL RAHA INSURANCE BROKER LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابراج املارينا للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2080821 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمد �سعيد �سيف عبداهلل الغافري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمد �سعيد �سيف عبداهلل الغافري من 33% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سعيد �سيف عبداهلل الغافري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم �سعيد �سيف عبداهلل الغافري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ابراج املارينا للمقاولت العامة ذ.م.م

ABRAJ AL MARINA GENERAL CONTRACTING LLC
اىل/ابراج املارينا للمقاولت العامة- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

ABRAJ AL MARINA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
�سوبرماركت  التجاري  بال�سم   CN رقم:2203745 
بروان باق ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

CN 2180876:زاد زمان رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سرتاحة ال�سلع

 رخ�سة رقم:CN 1018112 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد احمد حمو�ض املزروعي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف احمد حممد احمد حمو�ض املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مفيد مطانيو�ض اخلوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

الغاء اعالن �شابق

يعلن مكتب تنمية ال�سناعة بخ�سو�ض الرخ�سة رقم: 
ال�سراف  ركن  التجاري  بال�سم   IN-1001827
للمفاتيح الكهربائية ذ.م.م بالغاء طلب الغاء الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
افغان  مطعم  التجاري  بال�سم   CN رقم:1166488 
كباب بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

تعلن الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية )قطاع 

قد  ع  م  �ش  للمواين  ابوظبي  /�شركة  ب��ان  البحري(  النقل 

تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه���ذه  ت�سجيل  ع��ل��ى  اع���رتا����ض  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 

مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة اق�ساها 

60 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�ش والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق 
Turkea                     27536                  1 اجليمي Ex:Yenicay VII 

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الو�سمي للحدادة 

واللحام  رخ�سة رقم:CN 1013896 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سياح حمد �سيف حممد املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل علي عبداهلل احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/باب احلارة لأعمال الديكور

رخ�سة رقم:CN 1190205 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خلف �سهيل خلف براك املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سعيد عبداهلل احلمادي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/باب احلارة لأعمال الديكور

WARM FOR DECORATION

اىل/تايجر للديكور

TIGER FOR DECORATION

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
الوروبي  ال�س�����ادة/املنزل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1915123:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خليفة عبداهلل حارب جا�سم الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل احمد خمي�ض ال�سحي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
ق�سر  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سوق للمقاولت وال�سيانة العامة 
رخ�سة رقم:CN 1114958 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هدى عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل خمي�ض �سامل اجللبوبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
كافيه  ال�س�����ادة/هورايزن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميدل ا�ست �ض.ذ.م.م- فرع ابوظبي 1 
رخ�سة رقم:CN 2281153 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
J P C INVESTMENTS LLC ا�سافة جي بي �سي انف�ستمن�ض ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مروان را�سد حممد را�سد الهاملي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ل�سام

 رخ�سة رقم:CN 1059609 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3.80

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة ل�سام
LASAM GROCERY

اىل/بريز للهواتف املتحركة
BREEZ MOBILE PHONE

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها- بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(

تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN 1125683:ايان للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12209 بتاريخ 2017/12/27 
ماركت  �سوبر  التجاري:  بال�سم   )CN-1015077( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�ض 

النجم الزرق ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية القت�سادية بت�سحيح العالن امل�سار اليه:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حميد احمد فري�ض حميد القبي�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد ال علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : �سركة اخلليج العاملية للمزادات ذ.م.م

 Gulf International Auction طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : اخلليج العاملية للمزادات
املودعة بالرقم : 273611  بتاريخ : 2017/5/20

با�سم: �سركة اخلليج العاملية للمزادات ذ.م.م
وعنوانة : ال�سارقة- املنطقة ال�سناعية ال�سجعة خلف �سارع المارات هاتف: 065751075 فاك�ض: 065751076 

�سندوق الربيد: 1147 امييل: idris@alhanoo.net ال�سارقة   
�سورة العالمة

العمال  وتوجية  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�ساط املكتبي.

ي�سار  توجد  ال�سفل  نحو  تتجه  ال��ل��ون  ح��م��راء  مطرقة  م��ن  مكونة  التجارية  العالمة   : العالمة  و�سف 
باللغة  مكتوب   )G( حرف  على  �سكل  فوقها  الحمر  باللون  لقاعدة  بال�سافة  العليا  اجلهة  من  العالمة 
البع�ض ويف اجلهة  بع�سها  اج��زاء مرتابطة مع  اربعة  الزرق وهذا احلرف مكون من  باللون  الجنليزية 
جملة  وحتتها  العربية  باللغة  الزرق  ب��ال��ل��ون  ل��ل��م��زادات(  العاملية  )اخل��ل��ي��ج  جملة  ت��وج��د  اليمنى  العليا 
كلمة  ع��دا  الزرق  باللون  الجنليزية  باللغة   )GULF INTERNATIONAL AUCTION(

)AUCTION( باللون الحمر والرتجمة من ا�سل العالمة.
العاملية،  اخلليج،  الكلمات  بحق ح�سري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  :احلماية  ال�سرتاطات 

مزادات كل على حدة يف الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : �سركة واحة ال�سارقة العقارية ذ.م.م

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : AJMAL MAKAN Destination of beauty اجمل مكان 
املودعة بالرقم : 286288  بتاريخ : 2018/1/21

با�سم: �سركة واحة ال�سارقة العقارية ذ.م.م
وعنوانة : ال�سارقة- احلمرية غرب- �سارع الحتاد- م�سروع مدينة ال�سارقة للواجهات املائية- مكتب رقم 
الربيد: 39453 امييل:  فاك�ض: 065751076 �سندوق  للتطوير هاتف: 065751075  �سركة جنوم  383 ملك 

idris@alhanoo.net ال�سارقة   
�سورة العالمة

املالية  ال�سوؤون  التمويلية  ال�سوؤون  التاأمني  خدمات   36: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
وال�سوؤون العقارية.

اخ�سر  بلون  موجتني  �سكل  ع��ن  ع��ب��ارة  الع��ل��ى  الق�سم  اق�سام  ث��الث  م��ن  مكونه  العالمة   : العالمة  و�سف 
ملت�سقتان من ال�سفل حتت الق�سم العلى يوجد الق�سم الو�سط وهو عبارة عن �سكل موجه بلون ازرق متدرج 
من الفاحت اىل الغامق والق�سم ال�سفل عبارة عن موجة بلون ازرق متدرج من اللوم الفاحت اىل الغامق حتت 
 AJMAL و  العربية  باللغة  الفاحت مكتوبة  باللون الخ�سر  الو�سط توجد عبارة )اجمل مكان(  العالمة يف 

.Destination of beauty باللغة الجنليزية وحتتها مكتوب ترجمتها باللغة الجنليزية  MAKAN
على  مكان  اجمل  العبارة  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للعالمة  :احلماية  ال�سرتاطات 

حدة يف الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : بيك�س�ض للمنا�سبات ذ.م.م

 PYXIS EVENTS : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 286183  بتاريخ : 2018/1/18

با�سم: بيك�س�ض للمنا�سبات ذ.م.م
وعنوانة : ابوظبي- ابوظبي- الطابق الول مكتب م 40- نادي الوحدة الريا�سي الثقايف- هاتف: 022077711 

   vicky.wehbe@mbhholding.com :سندوق الربيد: 26169 امييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41 تعهدات احلفالت واملنا�سبات الرتفيهية.
و�سف العالمة : عبارة عن كلمة بيك�س�ض للمنا�سبات مكتوبة باللغة الالتينية باللون ال�سود والبي�ض.

ال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/629  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بي تي ال د�سبالي لل�سناعة - �ض ذ م م - وميثلها 
/ ارام باول جو�ض باول جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  جوزيف كوجنو فاريد   قد 
دره��م اىل  وق��دره )857232(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11224  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دانة للطاقة الكهربائية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / غفران امداد اهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18588 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( درهم 
لها  وح���ددت   mb178232607ae ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
بتاريخ 2018/1/2 �سدر احلكم التمهيدي يف الق�سية التحكيمية رقم )2017/1899( جتاري كلي الذي 
ق�سىبحل �سركة الأطوار للمقاولت العامة - ذ م م وت�سفيتها ، وندب اخلبري احل�سابي عبدالفتاح علي 
ال�سيد من جدول خرباء وزارة العدل ل�سهر حكم حل ال�سركة وت�سفيتها يف ال�سجل التجاري ون�سر 
افتتاح الت�سفية يف �سحيفتني حمليتني ت�سدران باللغة العربية ومنح الدائنني مهلة )45( يوم من 
تاريخ الن�سر لتقدمي طلباتهم وما لديهم من حقوق مبواجهة ال�سركة - لذلك يرجو امل�سفي املنتدب 
املرخ�سة   - م  م  ذ   - العامة  للمقاولت  الأطوار  �سركة  املتعاملني مع  وكافة  واملقاولني  املوردين  من 
اأبوظبي   - القت�سادية  التنمية  دائرة  عن  ال�سادرة   )CN-1191188( رقم  الرخ�سة  مبوجب 
خماطبته ب�ساأن اأية ديون او التزامات م�ستحقة وغري م�سددة موؤيدة بامل�ستندات الثبوتية وذلك خالل 
45 يوم من تاريخ ن�سر الإعالن - و�سيعترب امل�سفي املنتدب هذا الإعالن مبثابة براءة ذمة ال�سركة من 

كافة ديونها والتزاماتها اإذا مل يت�سلم مطالبات املتعاملني يف خالل الأجل املذكور.   
ال�شيد عبدالفتاح علي ال�شيد 
امل�شفي املنتدب 
هاتف : 971504468344+
      Email:Fattah.sayed@yahoo.com

ت�شفية �شركة 
االأطوار للمقاوالت العامة - ذ م م    

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ديلجنت مارك للتجارة - �س ذ م م    
 - ليمتد  ري��رتوه��وم��ز   606 م  رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان    721932 الرخ�سة:  رق��م 
رقم  حم��دودة  م�سئولية  ذات  القانوين:  ال�سكل   - زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - بردبي 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    1149017 التجاري:  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2015/1430   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ر�سوان بن حمد بن حممد كا�سب  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري وميثله / �سعيد 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الزحمي  احمد  عبيد  م��ب��ارك 
وق��دره )942457.35(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/37   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- باران عبداهلل حممد �سريف زمان فهيمي ب�سفتها 
ام  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  مالكه موؤ�س�سة   جمهول حمل 
القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )227571.71( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/00956/2018 / �شكني
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/09611/2017 �شكني  - ايجارات بالن�شر
اىل املنفذ �سده :  دي �سي اي للمقاولت - �ض ذم م   - جمهول حمل القامة    

حيث تقدم طالب التنفيذ : لند مارك لتجارة الكهروميكانيكية - �ض ذ م م 
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

للفرتة من 2016/9/21  دره��م  اليجار  411853  بدل  ب�سداد  املدعي عليها  ال��زام   -1
وحتى 2017/2/28 

2- الزام املدعي عليها ب�سداد ال�سرائب امل�ستحقة على املاأجور مبلغ 218960 درهم 
3- الزام املدعي عليها ب�سداد ر�سوم وم�ساريف اخلدمات مبلغ 232576 درهم 

4- الزام املدعي عليها ب�سداد الغرامة مبلغ 469200 درهم 
5- الزام املدعي عليها ب�سداد م�ساريف الغاز مبلغ 24227 درهم 

6- الزام املدعي عليها بر�سوم وم�سروفات الدعوى  
تاريخ  من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 
القانونية املنا�سب لتنفيذه  - مالحظة/ �سيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم 
ت�سليم افادة الإعالن بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 

21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ش املنازعات االيجارية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم 2016/4669  جتاري كلي ال�شارقة  

اإعالن املدعي عليها بورود التقرير 
اىل املدعى عليه/ 1- املجموعة ال�ستثمارية اخل�سو�سية املحدودة 

حيث ان املدعي/ بنك امل�سرق 
قد اقام عليك الدعوى املذكورة اعاله لدى هذه املحكمة ، ونعلمكم بورود التقرير   

يوم  �سباح  من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك 
2018/4/3 وذلك لالإطالع والرد على الدعوى وا�ستالم ن�سختكم من التقرير والتعقيب عليه 
، ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر 

نظر الدعوى يف غيابكم.    
حرر يف  2018/3/7 م. 

 قلم اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/08/9م   املودعة حتت رقم:  277903 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  اإيتو اإن، ال تي دي.
 وعنوانه: 47-10، هومنات�سي 3- ت�سومي، �سيبويا-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�ساي؛ م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي؛ القهوة؛ م�سروبات اأ�سا�سها القهوة؛ الكاكاو؛ م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو.

 الواق�عة بالفئة:  30 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " Fresh and Authentic، a Mark of Distinction" باللغة 

الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280203 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى؛ جلود احليوانات 
وال�سروج؛  احليوانات  واأطقم  وال�سياط  والع�سي  وال�سما�سي  املظالت  ال�سفرية،  واحلقائب  ال�سناديق  املدبوغة،  اأو  اخل��ام 
�سنط  ال�ساطئ؛  حقائب  املدر�سة؛  حقائب  الظهر؛  حقائب  لينة؛  �سفر  حقائب  حقائب؛  �سفرية؛  حمافظ  اليد؛  حقائب 
اأغطية للحيوانات؛ �سناديق  اأطواق للحيوانات؛  �سفرية؛ حقائب الرحالة؛ حقائب حمبي التخييم؛ الفراء؛ جلد الفراء؛ 
مفاتيح  حافظات  مدر�سية؛  حقائب  ج��ي��ب؛  حم��اف��ظ  والأوراق؛  للوثائق  �سغرية  حقائب  امل��ق��وى؛  اجل��ل��د  اأو  اجل��ل��د  م��ن 
كتف  حقائب  للبطاقات؛  حمافظ  خ��ي��زران؛  ع�سي  والأوراق؛  للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ  جلدية(؛  )م�سنوعات 
�سفرية؛  ثياب  �سناديق  القما�سية؛  احلقائب  الت�سوق؛  حقائب  ظهر؛  حقائب  جلدية؛  ج��راب��ات  نقود؛  حمافظ  جلدية؛ 
اأغطية مظالت؛ حقائب التواليت؛ حقائب  حقائب �سغرية �سفرية؛ حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة؛ 
اخل�سر؛ احلقائب الريا�سية؛ احلقائب غري الر�سمية؛ حقائب رجالية �سغرية؛ �سناديق التجميل؛ حقائب حلمل البدل 
والقم�سان والف�ساتني؛ علب ربطات العنق؛ حمافظ وحامالت بطاقات الئتمان؛ اأحزمة كتف جلدية؛ حقائب حمل واأكمام 
وحاويات واأغطية واقية جلدية لالأجهزة الإلكرتونية التي حتمل باليد وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية والهواتف املتحركة 
وم�سغالت اأغاين اإم بي 3 واحلوا�سيب املحمولة؛ اأحزمة رقبة جلدية )غري جمهزة( للهواتف املتحركة وم�سغالت اأغاين اإم 
اأغطية جلدية  اأحزمة جلدية؛ مالب�ض للحيوانات الأليفة؛ مقود جلدي للحيوانات؛ ر�سن جلدي؛  اأكيا�ض جلدية؛  بي 3؛ 

لالأثاث؛ �سناديق جلدية للقبعات.  
 18  الواق�عة بالفئة:  

العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280206 
تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املبا�سرة؛ خدمات  التوا�سل الجتماعي  �سبكات  الفكرية؛ خدمات  امللكية  خدمات قانونية؛ ترخي�ض حقوق 
املتحركة  الهواتف  تطبيقات  بوا�سطة  اإليها  الو�سول  ميكن  التي  املبا�سرة  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
الر�سوم املتحركة  اأفالم  اأو  اأو الأفالم  التلفزيونية  اأو الربامج  القابلة للتنزيل؛ ترخي�ض الربامج الإذاعية 
اأو اأ�سرطة الفيديو م�سبقة الت�سجيل اأو املواد ال�سوتية و/اأو الب�سرية اأو كا�سيتات الفيديو م�سبقة الت�سجيل 
اأو اأقرا�ض الفيديو الرقمي اأو اأقرا�ض الفيديو م�سبقة الت�سجيل؛ الربامج التلفزيونية اأو الأفالم اأو اأ�سرطة 
اأو  الت�سجيل  م�سبقة  الفيديو  اأقرا�ض  اأو  الت�سجيل  م�سبقة  الفيديو  كا�سيتات  اأو  الت�سجيل  م�سبقة  الفيديو 
اأفالم الر�سوم املتحركة؛ خدمات �سخ�سية واجتماعية يقدمها اآخرون تلبية حلاجات الأفراد؛ خدمات اأمنية 

حلماية املمتلكات والأفراد؛ خدمات التعارف و�سبكات التوا�سل الجتماعي.
 الواق�عة بالفئة:  45 

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280196 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجهزة  النقل؛  �سيارات  املغلقة؛  ال�ساحنات  ال�سيارات؛  احلافالت؛  البا�سات؛  التجارية؛  املركبات  املركبات؛ 
اأو املائي؛ مقاعد للمركبات؛ اأحزمة اأمان ملقاعد ال�سيارات؛ �سيارات �سباق؛ �سيارات  اأو اجلوي  النقل الربي 

�سباق مبحرك؛ مقاعد �سباق لل�سيارات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله.    
 الواق�عة بالفئة:  12 

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280204 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اإدارة الأع��م��ال؛ تقييم  اإدارة الأع��م��ال؛ امل�ساعدة يف  خ��دم��ات الإع���الن؛ خ��دم��ات وك���الت الإع���الن؛ خ��دم��ات 
الطابع  ذات  واحل��دائ��ق  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  التنظيمية؛  وال�ست�سارات  الأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛ 
التجارية  الإدارة  يف  امل�ساعدة  )ال��غ��ري(؛  اأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  م�ساريع  اإدارة  امل��اله��ي؛  وح��دائ��ق  اخل��ا���ض 
خدمات  املكاتب،  ت�سهيالت  توفري  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�سويق؛  خدمات  ال�سناعية؛  اأو 
الب�سائع  ه��ذه  و���س��راء  معاينة  م��ن  ال��زب��ائ��ن  يتمكن  حتى  الآخ��ري��ن  ل�سالح  الب�سائع  م��ن  ت�سكيلة  جتميع 
الإدارة  للغري؛  الإم���داد  خ��دم��ات  الب�سائع؛  لبيع  واجلملة  والإن��رتن��ت  التجزئة  خ��دم��ات  وي�سر؛  ب�سهولة 
الإعالنية؛  امل�ساحات  تاأجري  دعائية؛  اأو  جتارية  لغايات  التجارية  والأ���س��واق  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛ 
الإع���الم؛ خدمات  بو�سائل  يتعلق  فيما  ال�سوق  اأب��ح��اث  الإع���الم؛ خدمات  و�سائل  ل��الإع��الن يف  وق��ت  تاأجري 
الولء؛  برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  التعهيد 
يف  والتذكارات  والمتيازات  وامل�سروبات  الطعام  اأك�ساك  توفري  واملكافاآت؛  واحلوافز  ال��ولء  برامج  خدمات 
�ستاد للفعاليات الريا�سية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

 املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.    الواق�عة بالفئة:  35 
و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280193 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأو  التلوين  فرا�سي  )ع��دا  فرا�سي  واإ�سفنج؛  اأم�ساط  وللمطبخ؛  املنزيل  لال�ستعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
الدهان(؛ مواد �سنع الفرا�سي؛ اأدوات للتنظيف؛ �سلك جلي؛ زجاج غري م�سغول وزجاج �سبه م�سغول )خالف 
الزجاج امل�ستعمل يف املباين(؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى؛ 
�سكاكر؛  �سناديق  �سمعدانات؛  دلء؛  املنزيل؛  لال�ستخدام  �سالل  عميقة؛  اأطباق  قوارير؛  فتاحات  قوارير؛ 
املوائد؛  بيا�سات  وبخالف  ال��ورق  من  لي�ست  �سواين  للتنظيف؛  قما�ض  قطع  ال�سيني؛  اخل��زف  من  حلي 
�سدادات  فتاحات  ثلج(؛  )دلء  م��ربدات  للمطبخ؛  اأو  املنزيل  لالأم�ساط؛ حاويات لال�ستعمال  اأم�ساط؛ علب 
لال�ستعمال  مائدة  اأطباق  اأطباق؛  كوؤو�ض؛  فخارية؛  اأواين  التجميل؛  اأدوات  وحمل  حلفظ  اأوعية  الفلني؛ 
اأوعية ل�سنع املثلجات وامل�سروبات املثلجة؛  مرة واحدة؛ قوارير �سرب؛ �سناديق نفايات؛ زجاج بالغ النقاء؛ 
مناف�ض غبار؛ اأواين خزفية؛ زجاج مطلي باملينا؛ متاثيل �سغرية من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج؛ 
اأوعية زهور؛ اأجهزة لتربيد الأطعمة )للغايات املنزلية(؛ اأواين زجاج؛ اأواين زجاجية مطلية؛ قفافيز لغايات 
منزلية؛ اأقداح؛ اأوعية معزولة؛ �سناديق للوجبات اخلفيفة؛ القوالب التي تقع �سمن هذه الفئة وغري واردة 
اأطباق ورقية؛ مطاحن فلفل يدوية؛ حمارق عطور  اأق��داح؛ حامالت وحلقات مناديل؛  اأخ��رى؛  اأي فئة  يف 
اأباريق؛  �سكل حيوانات؛  ال�سحون؛ ح�سالت غري معدنية على  للنزهات مبا فيها  اأو طيب؛ �سالل جمهزة 
اأوعية ملح ومالحات؛ خالطات؛ منا�سب للكوي؛ م�ساند لفرا�سي  لل�سلطة؛  اأواين عميقة  اأواين فخارية؛ 
اأو  اأحذية؛ علب �سابون؛ اأطقم بهارات؛ متاثيل من اخلزف ال�سيني  احلالقة؛ فرا�سي لالأحذية؛ لبي�سات 
الفخار اأو الزجاج؛ اأدوات مائدة بخالف ال�سكاكني وال�سوك واملالعق؛ اأباريق �ساي؛ فرا�سي اأ�سنان؛ حامالت 
ال�سيني  اخل��زف  م��ن  فنية  لغايات منزلية؛ علب جتميل جم��ه��زة؛ حت��ف  ���س��واين  اأ���س��ن��ان؛  تنظيف  ع��ي��دان 

 اأو الفخار اأو الزجاج؛ �سحون؛ اأقداح لي�ست من معادن نفي�سة؛ اأقداح �سفر. 
 الواق�عة بالفئة:  21 

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م    املودعة حتت رقم:  280194 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات  العطرية؛  ال��زي��وت  احل��الق��ة؛  بعد  ما  بل�سم  احل��الق��ة؛  بعد  ما  مرطب  العطور؛  ال�سابون؛ 
التجميل؛ م�ستح�سرات ال�ستحمام و الُد�ض؛ كرميات وغ�سولت )لو�سن( الب�سرة؛ �سابون م�ساد للتعرق؛ 
التبيي�ض  م�ستح�سرات  التجميل؛  اأقنعة  ال�ستحمام؛  اأمالح  الكريهة؛  الروائح  مزيالت  التعرق؛  م�سادات 
قطني  �سوف  القطنية؛  العيدان  التجميل؛  اأطقم  النف�ض؛  لإنعا�ض  )�سرباي(  ر�سا�سات  التجميل؛  لغايات 
ال�سعر؛  ُمزيالت  الكريهة؛  للروائح  الأ�سنان؛ �سابون مزيل  التجميل؛ كرميات جتميلية؛ منظفات  لغايات 
الأثريية؛  ال��زي��وت  الإث��ريي��ة؛  العطور  التواليت؛  م��اء  الكولونيا؛  م��اء  جتميلية؛  �سبغات  مطّهر؛  �سابون 
التجميل  م�ستح�سرات  احل��واج��ب؛  اأق���الم  ب��احل��واج��ب؛  اخل��ا���س��ة  التجميل  م�ستح�سرات  الك�سط؛  ورق 
ال�سناعية؛  الأظ��اف��ر  ال�سناعي؛  ال�سعر  لتثبيت  ل���س��ق  ال�سناعية؛  ال��رم��و���ض  ال��ع��ني؛  برمو�ض  اخلا�سة 
ر�سا�سات  ال�سعر؛  �سبغات  بال�سعر؛  العناية  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سولت  لل�سعر؛  امللونة  امل��واد 
ت�ستخدم  املعطرة  ال��ب��ودرة  م��ن  �سغرية  اأكيا�ض  ب��خ��ور؛  ال�سعر؛  لتمويج  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  )���س��رباي( 
ورق��ي��ة م�سربة  م��ن��ادي��ل  التجميل؛  ل��غ��اي��ات  )ل��و���س��ن(  غ�����س��ولت  ال�سفاه؛  اأح��م��ر  اأ���س��اب��ع  امل��الب�����ض؛  لتعطري 
م�ساحيق  م�ستح�سرات  التجميل؛  م�ساحيق  ب���ودرة  التجميل؛  م�ساحيق  التجميل؛  )ل��و���س��ن(  بغ�سولت 
م�ستح�سرات  الفم؛  غ�سول  لل�سوارب؛  �َسْمع  ؛  املَ�ْسَكرة؛  التجميل؛  م�ساحيق  اإزال��ة  م�ستح�سرات  التجميل؛ 
م�ستح�سرات  التجميل؛  ل��غ��اي��ات  زي���وت  وال���روائ���ح؛  للعطور  زي���وت  الأظ���اف���ر؛  ط���الء  ب��الأظ��اف��ر؛  ال��ع��ن��اي��ة 
م�ستح�سرات  ال�سامبو؛  اخَل��ّف��اف؛  حجر  التجميل؛  اأق���الم  احل��الق��ة؛  مو�ض  ملِ�ْسَحذة  َل�سوق  ال�سعر؛  ف��رد 
ِج���ل احل��الق��ة؛ رغ���وة احل��الق��ة؛ ك���رمي احل��الق��ة؛ م�ستح�سرات جتميلية  احل��الق��ة؛ ���س��اب��ون احل��الق��ة؛ 
الت�سمري  ال�سم�ض؛ م�ستح�سرات  الوقاية من  الب�سرة؛ م�ستح�سرات  لون  تفتيح  بالب�سرة؛ كرميات  للعناية 
الوجه  م��رط��ب��ات  ال��ت��دل��ي��ك؛  زي���وت  ال�سخ�سية؛  العناية  اأدوات  ال��َق��ط��ي��الت؛  ال�سم�ض؛  لأ���س��ع��ة  بالتعر�ض 
واجل�سم؛ منظفات الوجه واجل�سم؛ م�ستح�سرات جتميل لت�سمري الب�سرة؛ م�ستح�سرات و منتجات تقليم 

 وتنظيف وطلي اأظافر اليدين والقدمني؛ م�ستح�سرات لفرك الوجه واجل�سم. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

 و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280195 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجهزة فيديو، اأجهزة تلفزيون، كامريات فيديو، اأجهزة ت�سجيل )م�سجالت(، اأجهزة راديو، اأ�سرطة فيديو، 
واألعاب حا�سوب حممولة، م�سجالت  اإلكرتونية  األعاب  �سا�سات فيديو،  اأ�سرطة كا�سيت، بطاريات كهربائية، 
الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأج��ه��زة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة  احلجم،  �سغرية 
والإنقاذ  )الإ�سراف(  واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ض  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم، 
اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض 
مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع 
النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات، برامج كمبيوتر، اأجهزة 
اأفالم،  اأفالم جم�سمة،  لل�سوء،  �سينمائي معر�سة  ت�سوير  اأفالم  كرتونية متحركة،  اإطفاء احلرائق، �سور 
رقمية  فيديوية  واأقرا�ض  فيديو  واأ�سرطة  �سوتية  ت�سجيالت  وب�سرية،  �سمعية  ت�سجيالت  ر�سوم متحركة، 
وب�سرية،  �سمعية  ت�سجيالت  التلفزيونية،  الربامج  تعر�ض  م�سبقاً  م�سجلة  الزرقاء  الأ�سعة  ذات  واأقرا�ض 
ت�سجيالت �سوتية واأ�سرطة فيديو واأقرا�ض فيديوية رقمية واأقرا�ض ذات الأ�سعة الزرقاء م�سجلة م�سبقاً 
الزرقاء م�سجلة  الأ�سعة  ذات  واأقرا�ض  رقمية  فيديوية  واأقرا�ض  فيديو  اأ�سرطة  اأف��الم حركة حية،  تعر�ض 
م�سبقاً تعر�ض اأفالم الر�سوم املتحركة، اأقرا�ض �سوت م�سجلة م�سبقاً حتتوي على املو�سيقى، كتب �سمعية، 
الراأ�ض  �سماعات  �سلبة،  رقمية  و�سائط  �سمعية،  فيديو  اأق��را���ض  �سمعية،  فيديو  اأ�سرطة  �سمعية،  اأ�سرطة 
الأقرا�ض  وم�سغالت  �سمعية  كا�سيتات  حممولة،  حا�سبة  اآلت  ل�سلكية،  هواتف  بطاريات،  لل�سترييوهات، 
املدجمة، م�سغالت الكاريوكي املحمولة، م�سجالت وم�سغالت اأ�سرطة الفيديو، م�سجالت وم�سغالت اأ�سرطة 
املتحركة،  الهواتف  اأغطية  املتحركة،  الهواتف  لوازم  هواتف متحركة،  اإلكرتونية،  مفكرات  رقمية،  �سمعية 
اأغطية وجه الهواتف املتحركة، علب الهواتف املتحركة، اأجهزة النداء الهاتفية اأو/و الإذاعية، م�سغالت اأم بي 
3، كامريات رقمية، نغمات قابلة للتنزيل، نغمات ومو�سيقى واأم بي 3 ور�سومات واألعاب و�سور فيديو لأجهزة 
والكمبيوتر،  الفيديو  األ��ع��اب  برامج  الكمبيوتر،  األ��ع��اب  وب��رام��ج  برجميات  الال�سلكية،  املتحركة  الت�سال 
ب�سيغة  املخزنة  امل�ستخدم  اإر�سادات  املدجمة،  الكمبيوتر  األعاب  اأقرا�ض  الفيديو،  األعاب  وخراطي�ض  اأ�سرطة 
جمال  يف  للتنزيل  القابلة  والب�سرية  ال�سمعية  الو�سائط  حمتويات  الكمبيوتر،  واأل��ع��اب  ل��ربام��ج  رقمية 
املحمولة  الإلكرتونية  لالأجهزة  للتنزيل  قابلة  الربجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة  من�سورات  الرتفيه، 
املحمولة، علب  الكمبيوتر  واأجهزة   3 بي  ام  املتحركة وم�سغالت  والهواتف  ال�سخ�سية  الرقمية  وامل�ساعدات 
ال�سخ�سية  الرقمية  وامل�ساعدات  املحمولة  الإلكرتونية  لالأجهزة  واقية  واأغطية  حمل  وح��اوي��ات  واأك��م��ام 
املتحركة،  للهواتف  للرقبة  �سيور  املحمولة،  الكمبيوتر  واأج��ه��زة   3 ب��ي  اأم  وم�سغالت  املتحركة  وال��ه��وات��ف 
حامالت الهواتف املتحركة، لبادات الفاأرة، مغناطي�سات للزينة، م�ساطر مدرجة، نظارات ونظارات �سم�سية 
واأ�سرطة  اأح��ب��ال  الب�سرية،  وال��ن��ظ��ارات  ال�سم�سية  وال��ن��ظ��ارات  للنظارات  علب  ب�سرية،  ن��ظ��ارات  ول��وازم��ه��ا، 
مالقط  مو�سعها،  يف  الب�سرية  والنظارات  ال�سم�سية  والنظارات  بالنظارات  لالحتفاظ  واأجهزة  و�سال�سل 
الريا�سية،  لالألعاب  واقية  نظارات  واقية،  نظارات  ثنائية،  مناظري  للنظارات،  علب  ال�سم�سية،  للنظارات 

 اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج املركبات، اأجزاء وقطع جلميع ال�سلع اآنفة الذكر. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

 و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280197 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م 
وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها؛ املجوهرات والأحجار الكرمية و�سبه الكرمية؛ اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات 
قيا�ض الوقت الدقيقة؛ لوؤلوؤ؛ لآلئ؛  لآلئ  م�ستنبتة؛ تقليد الالآلئ؛ املجوهرات التي حتتوي على لآلئ؛ لآلئ 
طبيعية؛ لآلئ ا�سطناعية؛ �ساعات؛ اأدوات الزمن؛ ال�ساعات التي حتتوي على لآلئ؛ تقليد املجوهرات؛ علب 
للمجوهرات وال�ساعات؛ متاثيل �سغرية؛ حلي م�سنوعة من اأو مطلية باملعادن النفي�سة اأو �سبه النفي�سة اأو 
الأحجار اأو الالآلئ اأو تقليدها؛ حلقات للمفاتيح و�سال�سل للمفاتيح وحلي �سغرية لها؛ دبابي�ض ونيا�سني اأو 

اأو�سمة )جموهرات(؛ قطع غيار للمجوهرات وال�ساعات؛ علب تقدمي للمجوهرات وال�ساعات.
 الواق�عة بالفئة:  14 

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280201 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة 
وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض 
العقارية؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�سول؛  خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�ض الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�سناديق؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ خدمات  خدمات ال�ستثمار؛ خدمات 
ال�ستثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�سي؛  ا�ستمالك  الأرا�سي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ساطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع والق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد 
الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280199 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض؛ الأحذية عالية ال�ساق؛ املالب�ض اجلاهزة؛ اأحذية عالية ال�ساق ذات اأربطة؛ الأحذية؛ 
كعوب لالأحذية اأو اجلوارب؛ اأخفاف؛ اأخفاف حمام؛ �سنادل؛ اأحذية ريا�سية؛ اأحذية �ساطئ؛ اأحذية عالية ال�ساق للتزلج؛ 
اأحذية عالية ال�ساق لكرة القدم؛ اأحذية كرة القدم؛ اأحذية �سالت اجلمنازيوم؛ اأحذية لل�سباق؛ اأحذية عالية ال�ساق للت�سلق؛ 
اأحذية عالية ال�ساق للريا�سة؛ جوارب؛ املالب�ض املحبوكة؛ اأثواب �سيقة؛ قبعات؛ مناديل خمرمة )مناديل للرقبة(؛ كابات؛ 
القم�سان؛  املالب�ض(؛  من  اأ�سناف  )باعتبارها  اأحزمة  قفافيز؛  قفازات؛  اأو�سحة؛  م�سطحة(؛  م�ستديرة  )قبعات  برييهات 
قم�سان ن�سف كم )تي-�سريت(؛ قم�سان البولو؛ القم�سان الريا�سية؛ بنطلونات؛ بنطلونات اجلينز؛ البنطلونات الق�سرية؛ 
البنطلونات الق�سرية الريا�سية؛ مالب�ض ال�سباحة؛ �سراويل ا�ستحمام؛ مالب�ض ا�ستحمام؛ مايوه بيكيني؛ مالب�ض حتتية؛ 
املالب�ض اخلارجية؛ معاطف؛ جاكيتات؛ جاكيتات مقلن�سة؛  اأ�سناف  التدريب؛  ا�ستحمام؛ مالب�ض  داخلية؛ مباذل  مالب�ض 
ال�ساطئ؛ بذلت؛ �سدارات  التزلج؛ مالب�ض  الطق�ض؛ مالب�ض  للماء وعوامل  تزلق؛ جاكيتات ومعاطف مقاومة  جاكيتات 
�سدريات؛  بيجامات؛  عنق؛  ربطات  لل�ساق(؛  )اأغطية  طماقات  املحبوكة؛  املالب�ض  الأم��ام؛  من  مفتوحة  �سوف  وجاكيتات 
اأربطة راأ�ض واأربطة ر�سغ؛ مالب�ض داخلية؛ بنطلونات؛ تنانري؛ لفاعات؛ قم�سان؛ بلوزات؛ ف�ساتني؛ عباءات؛ مباذل؛ مالب�ض 
نوم؛ اأرواب؛ قم�سان خفيفة؛ مرايل لالأطفال؛ جوارب طويلة؛ اأغطية لالأذن؛ ربطات عنق؛ بذلت ر�سمية؛ �سدارات؛ تنانري 

ق�سرية؛ �سالت؛ بليزرات؛ اردية �سروالية؛ اأقنعة نوم؛ اأحزمة نقود )مالب�ض(؛ مرايل؛ مناديل مالب�ض. 
 25  الواق�عة بالفئة:  

العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/08/9م   املودعة حتت رقم:  277900 

 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  اإيتو اإن، ال تي دي.

 وعنوانه: 47-10، هومنات�سي 3- ت�سومي، �سيبويا-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�ساي؛ م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي؛ القهوة؛ م�سروبات اأ�سا�سها القهوة؛ الكاكاو؛ م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو.

 الواق�عة بالفئة:  30 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " Take it Green." باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280198 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  واردة يف فئات  امل��واد وغ��ري  ه��ذه  امل�سنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
فرا�سي  الفنانني؛  م��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  م��واد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور 
مواد  الأج��ه��زة(؛  )ع��دا  والتدري�ض  التوجيه  م��واد  الأث����اث(؛  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  ال��ده��ان 
املطبوعة؛  املن�سورات  )الرا�سمات(؛  الكلي�سيهات  الطباعة؛  حروف  اأخ��رى(؛  فئات  يف  ال��واردة  )غري  البال�ستيكية  التغليف 
برامج تذكارية؛ اأدلة؛ خرائط؛ الكتب؛ املجالت؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ الإعالنات الكبرية؛ �سور اأ�سخا�ض؛ �سور زيتية؛ 
البطاقات  والرا�سدين؛  والأطفال  لل�سغار  م�سورة  كتب  والرا�سدين؛  والأطفال  لل�سغار  كتب  واملدر�سية؛  املكتبية  اللوازم 
امل�سورة؛ كتب التلوين؛ الكتب الهزلية؛ اأغطية للكتب؛ كتب الر�سم؛ ورق لتعليف الكتب؛ كتب الأن�سطة امل�سورة؛ الأدلة؛ 
الكتالوجات؛ البطاقات؛ الدو�سيهات؛ الرابطات؛ امللفات؛ األواح ذات م�سابك؛ األبومات؛ اأدوات الكتابة؛ م�سابك للورق؛ اأدوات 
البطاقات  الكتب؛  الهدايا؛ بطاقات  ق�سائم  التهنئة؛  التقاومي؛ بطاقات  الل�ساقات؛  الفنانني؛  الر�سم؛ مواد  الر�سم؛ مواد 
الربيدية؛ موؤ�سرات للكتب؛ دفاتر املذكرات؛ مواد اللف والتغليف؛ اأقوا�ض ورقع؛ ورق الكتابة؛ مظاريف؛ مفكرات؛ بطاقات 
اأقالم  اأق��الم تلوين؛ موؤ�سرات؛  اأق��الم ر�سا�ض؛ علب لأق��الم احلرب واأق��الم الر�سا�ض؛ مماحي؛  اأق��الم حرب؛  املالحظات؛ 
األوان؛ اأطقم ر�سم؛ الطبا�سري وال�سبورات؛ ورق لف الهدايا؛ زينات احلفالت الورقية؛ ر�سوم زينة تطبع بال�سف للتطريز اأو 

الأ�سغال اليدوية؛ اأ�سكال مطبوعة لقم�سان ن�سف الكم )تي �سريت(؛ �سور مطبوعة؛ ر�سوم زينة لل�سف. 
 16  الواق�عة بالفئة:  

العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280205 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�ض  العمل  وور���ض  التدريبية  وال���دورات  واملعار�ض  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات الفرو�سية؛ 
خدمات  اخليل؛  بركوب  املتعلقة  الرتفيه  خدمات  اخليل؛  رك��وب  ل��ق��اءات  تنظيم  اخليل؛  �سباقات  اإق��ام��ة  اخليل؛  عرو�ض 
�ستوديوهات الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق لعب لالأطفال؛ توفري مناطق الت�سلية؛ توفري مالعب الأطفال 
احليوان؛  حدائق  الأليفة؛  احليوانات  حدائق  احليوانات؛  حدائق  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  اخل��دم��ة؛  حمطات  يف 
تعليم  ال�سباق؛  مناف�سات  تنظيم  ال�سيارات؛  �سباقات  خدمات  احليوانات؛  عرو�ض  احليوانات؛  معار�ض  ال�سفاري؛  حدائق 
�سائقي ال�سباقات؛ تدريب �سائقي ال�سباقات؛ تنظيم فعاليات ال�سباق؛ الرتفيه املقدم يف حلبات �سباقات ال�سيارات؛ خدمات 
املعلومات والتعليم املتعلقة بحدائق احليوانات ومعار�ض احليوانات؛  توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

 يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.      الواق�عة بالفئة:  41 
العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان.  و�سف العالمة:  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

 يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية جاه للملكية الفكرية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2009/06/30 املودعة حتت رقم : 131204 
بتاريخ: 2011/02/02 امل�سجلة حتت رقم : 131151 

با�س��م: �سيام كوبوتا كوربوراي�سن كو.، ليمتد.
وعنوانه: منرب 19/101-24 مو 20، نافاناكورن اند�سرتيال اي�ستايت، كلونغنيونغ، كلونغلوانغ، باثومتاين، 

تايلند.
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :07 املولدات .
الواقعة بالفئة : 07

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها  : ذا �سيام كوبوتا اند�سرتي كو.، ليمتد.
- ا�سم املتنازل له: �سيام كوبوتا كوربوراي�سن كو.، ليمتد.

- مه�نته : ال�سناعة والتجارة.
- جن�سيته: تايلند

- عنوان وحمل اإقامته : منرب 19/101-24 مو 20، نافاناكورن اند�سرتيال اي�ستايت، كلونغنيونغ، كلونغلوانغ، 
باثومتاين، تايلند.

- تاريخ انت�قال امللكية:  2014/02/18  
- تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل: 2014/04/13  

   اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شجيل التجاري
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/09/27م   املودعة حتت رقم:  280200 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  
با�س��م:  �سمال �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب. 123311، ملك خا�ض، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اآلت  اأخرى؛  ال��واردة يف فئات  اأدوات الريا�سة البدنية )اجلمباز( والأدوات الريا�سية غري  اللعب والألعاب واأدوات اللعب؛ 
الت�سلية الأتوماتيكية والتي تدار بقطع النقد؛ اآلت �سالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ اأجهزة 
الأرجوحات؛ الأقرا�ض الطائرة )لعب(؛ األعاب؛ اأجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية اأو زجاجية للعب؛ اأحاجي 
ال�سور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت وللرق�سات )هدايا للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�سدة(؛ كرات 
لعب؛ األعاب م�سنوعة من املخمل؛ لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة(؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�سارب لالألعاب؛ 
�سغرية  اأطقم  �سغرية؛  مركبات  حلقية؛  األ��ع��اب  لعب(؛  )اأدوات  خ�سخي�سات  بالرميوت؛  فيها  التحكم  يتم  لعبة  مركبات 
م�سد�سات  الدببة؛  دمى  اأرجوحات؛  حم�سوة؛  دمى  )األعاب(؛  نحلة  اأو  فرفرية  )األعاب(؛  اخل�سبية  القناين  لعبة  )األعاب(؛ 
لعب؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ اأجنحة للماء ت�ساعد على الطفو اأثناء ال�ستحمام 
اأرجوحات  اأجهزة  املالهي؛  حدائق  اأرج��وح��ات  تركب؛  التي  الألعاب  اخلا�ض؛  الطابع  ذات  احلدائق  اأرج��وح��ات  وال�سباحة؛ 
املالهي وقطع غيارها ولوازمها؛ دواليب الهواء؛ دواليب الهواء الكبرية التي تقام يف اأرا�سي املعار�ض؛ التمائم؛ اأزياء تنكرية 

باعتبارها لعب لالأطفال؛ متاثيل �سغرية لعبة ل�سخ�سيات اأفالم احلركة؛ حيوانات لعبة.
 28  الواق�عة بالفئة:  

العالمة عبارة عن �سعار مميز حل�سان. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/08/22م   املودعة حتت رقم:  278529 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  نيكون-اإ�سيلوُر كو.، ال تي دي.
 وعنوانه: 10-8، ريوجوكو 2-ت�سومي، �سوميدا-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
عد�سات للنظارات؛ عد�سات نظارات ب�سرية؛ عد�سات ب�سرية؛ عد�سات للنظارات الطبية؛ نظارات )ب�سرية(؛ 
للنظارات  واإك�س�سوارات  غيار  قطع  للنظارات؛  علب  �سم�سية؛  ن��ظ��ارات  للنظارات؛  اأط��ر  للعيون،  ن��ظ��ارات 

الب�سرية.
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " Blue Secure " باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : مركز فلورن�ض خلدمات الرعاية ال�سحية 

املنزلية ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : ر�سم 
املودعة بالرقم : 276359  بتاريخ : 2017/7/12

با�سم: مركز فلورن�ض خلدمات الرعاية ال�سحية املنزلية ذ.م.م
وعنوانة : العني- مدينة العني- و�سط املدينة- حو�ض الربينه- �سارع ح�سة بنت حممد- بناية �سمو ال�سيخ 
حممد بن خليفة ال نهيان- مقابل بريد العني املركزي- هاتف: 037800663 فاك�ض: 037800667 �سندوق 

   florence-homecare@eim.ae :الربيد: 1635 امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44 مركز �سحي.
و�سف العالمة : ر�سم �سعار.

ال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  13  مار�ش 2018 العدد 12273
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املال والأعمال

�سمن م�ساركتها يف معر�س الإمارات للوظائف 2018

»اقت�ضادية دبي« تدعو الكوادر الوطنية اإىل الإطالع على �ضواغرها يف خمتلف املجالت القت�ضادية

بنك اأبوظبي الأول واإدارة التنظيم العقاري يف راأ�ض اخليمة يوقعان اتفاقية لفتح ح�ضابات �ضمان التطوير العقاري

امل�ستويات الإداري��ة بدًء  للعمل يف جميع 
م��ن ال��وظ��ائ��ف امل��ت��دن��ي��ة وح��ت��ى املراحل 
ونطمح  ال��ق��ي��ادي��ة.  ال��وظ��ائ��ف  اأو  العليا 
اإىل رفع التوطني يف الوظائف القيادية 
التوطني  ن�سبة  وبلغت  العليا،  والفنية 
للعام   93.2% القيادية  ال��وظ��ائ��ف  يف 

•• دبي-الفجر: 

بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  دع��ت 
وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة من 
اخلريجني اجلدد وغريهم اإىل الطالع 
على ال�سواغر الوظيفية التي توفرها يف 
خمتلف املجالت الوظيفية، وذلك خالل 
م�ساركتها يف معر�ض الإمارات للوظائف 
2018 حتت مظلة دائرة املوارد الب�سرية 
حلكومة دبي املقام يف مركز دبي الدويل 
ما  الفرتة  خالل  واملعار�ض  للموؤمترات 
  .2018 م��ار���ض   15 ول��غ��اي��ة   13 ب��ني 
وت�سارك اقت�سادية دبي يف املعر�ض اإمياناً 
الكفاءات  عن  وبحثاً  ال��واع��دة،  باملواهب 
واأ�سحاب اخلربة املواطنني من خمتلف 
م�ساركة  وت���اأت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.  امل���راح���ل 
اق���ت�������س���ادي���ة دب�����ي مب���ع���ر����ض الإم��������ارات 
التزامها  اإط�����ار  يف   2018 ل��ل��وظ��ائ��ف 
للتوطني،  الهادفة  الإم��ارة  جهود  بدعم 
بالباحثني  ل��الل��ت��ق��اء  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة 
عن العمل من مواطني الدولة للدخول 

بالربامج  وتعريفهم  العمل،  م��ي��دان  يف 
العمل  مهام  ت��ويل  على  ت�ساعدهم  التي 
اإعداد  جانب  اإىل  عالية،  ومهنية  بكفاءة 
يف  قيادية  منا�سب  ل�سغل  ال��ك��وادر  ه��ذه 
املوؤ�س�سات املختلفة، والتحاور مع اجليل 
اجلديد من الراغبني يف احل�سول على 
وموؤهالتهم  ت���ت���الءم  ال���ت���ي  ال���وظ���ائ���ف 
العلمية، والتعريف ببيئة العمل املوؤ�س�سي 
طموحاتهم  حت��ق��ي��ق  ل��ه��م  ت��ك��ف��ل  ال���ت���ي 

وتطلعاتهم ومنوهم املهني.
ال�سويدي،  احل��ام��ز  عبدالرحمن  وق���ال 
مدير اإدارة املوارد الب�سرية يف اقت�سادية 
املوارد  اإدارة  ا�سرتاتيجية  “تركز  دب��ي: 
خمتلف  اإىل  ال���و����س���ول  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ري��ة 
وتاأهيل  وت���وظ���ي���ف  امل��ج��ت��م��ع  ����س���رائ���ح 
ون�ساء  رج�����ال  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ك����وادر 
املراحل  خمتلف  م��ن  ال��ه��م��م  واأ���س��ح��اب 
اخلريجني  وا����س���ت���ق���ط���اب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
بالعمل  اجل��دد وذوي اخل��ربة لاللتحاق 
وذلك  وموؤ�س�ساتها،  دب��ي  اقت�سادية  يف 
املواطنني  جل��م��ي��ع  ال���ف���ر����س���ة  لإت����اح����ة 

تعمل  ال�����س��وي��دي:  واأ����س���اف    .»2017
والإدارات  القطاعات  مع  دبي  اقت�سادية 
وخربات  م��ه��ارات  �سقل  ع��ل��ى  املختلفة 
امل��واط��ن��ني، وذل���ك م��ن خ��الل جمموعة 
العمل  وور����ض  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن 
م�سريتهم  يف  امل���وظ���ف���ني  ت���خ���دم  ال���ت���ي 
وخ�س�ست  ال���ع���ام.  م�����دار  ع��ل��ى  امل��ه��ن��ي��ة 
لتدريب  برناجماً   180 دبي  اقت�سادية 
يف   ،2017 ال��ع��ام  يف  الوطنية  ال��ك��وادر 
يف  برناجما   188 نحو  خ�س�ست  ح��ني 
موظفي  وتدريب  لتاأهيل   2018 العام 
اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا. و�سملت 
التخ�س�سي  اجلانب  التدريبية  الدورات 
والقيادية  الإداري��ة  والربامج  وال�سلوكي 
اإىل جانب عدد من الدورات التطويرية 

يف جمال اللغة واملهارات الوظيفية.
دبي  اق��ت�����س��ادي��ة  اأن  ال�������س���وي���دي  واأك������د 
ب��ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ف��ر���ض العمل،  ت��رح��ب 
����س���واء ك����ان ذل����ك خ����الل ف����رتة معر�ض 
التوظيف اأو �سائر العام، معترباً معر�ض 
هاماً  �سنوياً  ح��دث��اً  للتوظيف  الإم����ارات 

من  ال��وظ��ائ��ف  ع��ن  الباحثني  لقتنا�ض 
املواهب  وذوي  اجل���دد  اخل��ري��ج��ني  ف��ئ��ة 
كافة  ت�سم  ومن�سة  املتميزة،  واخل��ربات 
املجالت  خمتلف  يف  ال�ساغرة  الوظائف 
اأو  القطاع احلكومي  ذل��ك يف  ك��ان  �سواء 
الب�سرية  امل�����وارد  اإدارة  تبنت  اخل���ا����ض. 
ال��ع��دي��د م��ن اخل���ط���وات واجل���ه���ود التي 
اإىل خف�ض معدل ال�ستقالت لدى  اأدت 
الكوادر الوطنية بن�سبة %4.94 يف عام 
2017، وذلك من خالل تبني واإطالق 
مبادرة  اأبرزها  من  املبادرات  من  �سل�سلة 
وتطبيق  الب�سرية  للموارد  املفتوح  اليوم 
نظام احل�سور والن�سراف الذكي، وبناء 
يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  م��ع  ال�����س��راك��ات 
من  العديد  الإدارة  واع��ت��م��دت  ال��دول��ة. 
ا�ستقطاب  يف  ���س��اه��م��ت  ال���ت���ي  الآل����ي����ات 
الوطنية،  ال���ك���ف���اءات  ع��ل��ى  واحل����اف����ظ 
م�سروع  اخل����ط����وات:  ه����ذه  اأب������رز  وم����ن 
التدريبية  الحتياجات  وحتديد  حتليل 
الوظيفية،  امل�سارات  ودليل  للموظفني، 

ونظام التحفيز والتقدير.

جناح الإكتتاب يف اأ�ضهم زيادة راأ�ض مال 
% البنك العربي املتحد بن�ضبة 124 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلن البنك العربي املتحد عن جناح عملية الإكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�ض 
البنك  راأ����ض م��ال  ل��زي��ادة   2018 7 م��ار���ض  انتهت يف  البنك وال��ت��ي  م��ال 
والذي  امل��دف��وع  امل���ال  راأ����ض  اىل  لت�ساف  دره���م  مليون   687.5 مب��ق��دار 
امل��ال من خالل  راأ���ض  البنك لزيادة  دع��ا  1.375 مليار دره��م حيث  يبلغ 
الواحد  لل�سهم  دره���م   1 بقيمة  ج��دي��د  �سهم  اإ�سدار687،516،883 
بحيث ي�سبح راأ�سمال البنك امل�سدر 2.063 مليار درهم. كما اأعلن البنك 
الإج���راءات  ومتابعة  امل��ال  راأ���ض  زي��ادة  عملية  ا�ستكمال  ب�سدد  حالياً  باأنه 
وا�ستيفاء كافة املوافقات الالزمة بالتن�سيق مع هيئة الأوراق املالية وال�سلع 

لهذا الغر�ض.
850 مليون  الإكتتاب  امل�ستلمة خالل فرتة  املبالغ  اإجمايل  بلغ  هذا وقد 
مت  التي  الأ�سهم  بقيمة  مقارنة   124% بن�سبة  تغطية  ميثل  مما  دره��م 

طرحها لالإكتتاب.   
وتعليقاً على جناح عملية الإكتتاب، قال ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمي، 
عملية  نتائج  اإن  املتحد:”  العربي  البنك  يف  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض 
الإكتتاب تعك�ض وب�سكل وا�سح الثقة التي يوليها امل�ساهمون وامل�ستثمرون 
ي�ستند  والذي  املعدل  اأعمالنا  اأن منوذج  امل�ستقبلية حيث  واأن�سطته  للبنك 
على القوة القت�سادية الرا�سخة لدولة المارات العربية املتحدة قد اأ�سبح 

قادرا على حتقيق عائدات م�ستدامة مل�ساهمينا .«
وكان البنك العربي املتحد قد ك�سف بداية العام اجلاري عن حتقيقه لأرباح 
نتيجة  وذل��ك   ،2017 العام  اإماراتي يف  دره��م  17 مليون  �سافية قدرها 

ا�سرتاتيجية اإعادة الهيكلة التي مهدت له الطريق كي يعود للربحية.  
وتر�سيخ  العمومية  ميزانيته  تعزيز  يف  ملحوظا  تقدما  البنك  حقق  وقد 

اأعماله الرئي�سية وتقليل املخاطر وتر�سيد النفقات. 

امل�ضرق ي�ضارك يف معر�ض الإمارات 
للوظائف للعام الـ 18 على التوايل

 •• دبي-الفجر: 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال��رائ��دة  املالية  املوؤ�س�سة  امل�سرق،  بنك  ي�سارك 
على   18 ال���  بدورته   ”2018 للوظائف  “الإمارات  معر�ض  يف  املتحدة، 
ت��ع��زي��ز تنمية املواهب  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ب��ن��ك  م��ع ج��ه��ود  ال���ت���وايل، مت��ا���س��ي��اً 
الفرتة  العاملي يف  التجاري  دبي  احل��دث يف مركز  وينظم هذا  الإماراتية. 

من 13 اإىل 15 مار�ض. 
امل�سرق:  يف  احلكومية  والعالقات  التوطني  رئي�سة  علي،  اآل  مرمي  وقالت 
نلتزم يف امل�سرق بت�سهيل توظيف وتدريب وتطوير مواطني دولة الإمارات 
املتنوعة.  بوظائفه  امل�سريف  القطاع  يف  بالعمل  الراغبني  املتحدة  العربية 
املنا�سب  التدريب  املوهوبني  ل��الإم��ارات��ي��ني  لتقدم  براجمنا  �سممت  لقد 
العديد  ونال  البنك  ُكرم  وقد  املهنية،  حياتهم  لتطوير  الالزمة  والأدوات 
من اجلوائز نظراً لبيئة عمله وبرامج تدريبه املتنوعة وجهوده يف جمال 
التوطني. واأ�سافت اآل علي: يعد املعر�ض من�سة مثالية لت�سجيع ومتكني 
الربامج  م��ن  ولال�ستفادة  امل��ايل  القطاع  اإىل  الن�سمام  م��ن  الإم��ارات��ي��ني 

التدريبية املختلفة التي نقدمها.
براجمه  على  ال�سوء  ت�سليط  امل�سرق  وا���س��ل  امل�ساركة،  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
الربامج  ذلك  يف  مبا  املوظفني،  جميع  تدريب  على  تركز  التي  التدريبية 
ويعد  الإم��ارات��ي��ني.  للموظفني  املهنية  احلياة  لتعزيز  خ�سي�ساً  امل�سممة 
برنامج »م�سرق امل�ستقبل« اأحد اأبرز الربامج التدريبية التي اأطلقها البنك، 
ويهدف اإىل تعزيز تطور اخلريجني الإماراتيني من ذوي الكفاءات العالية 

يف خمتلف قطاعات البنك على مدى عام كامل.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن معر�ض الإمارات للوظائف يحتفل هذا العام بدورته 
ال�سباب، كما  املعر�ض على توظيف وتدريب وتعليم  الثامنة ع�سر. ويركز 
الالزمة  املن�سة  الإم���ارات  دول��ة  الرائدة يف  للموؤ�س�سات  يقدم هذا احل��دث 
للتفاعل م��ع مواطني دول��ة الإم����ارات امل��وه��وب��ني، ال��ذي��ن ي��اأت��ون م��ن عدة 
يف  امل��ج��الت  من  متنوعة  جمموعة  يف  الوظائف  عن  والباحثني  خلفيات 

القطاع اخلا�ض.

•• اأبوظبي-الفجر: 

بنك يف  اأك���رب  الأول،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  وق��ع 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واأحد 
العامل،  يف  املالية  املوؤ�س�سات  واآم���ن  اأك��رب 
العقاري  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإدارة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة 
ح�����س��اب��ات �سمان  لفتح  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  يف 
للبنك  ي��خ��ّول  حيث  ال��ع��ق��اري،  التطوير 
واإدارة  ف��ت��ح  الت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه  مب���وج���ب 
امل�ساريع  مل���ط���وري  ال�����س��م��ان  ح�����س��اب��ات 
اإم��ارة راأ���ض اخليمة.   ووقع  العقارية يف 
التفاقية يف مقر بلدية راأ�ض اخليمة كل 
مدير  �سكر،  بن  حممد  منذر  �سعادة  من 
وال�سيد  اخليمة،  راأ����ض  بلدية  دائ���رة  ع��ام 
ورئي�ض  اأول  ع���ام  م��دي��ر  م��ي��ن��ون،  م��ان��وج 
يف  العاملية  امل�سرفية  املعامالت  خدمات 
حممد  وبح�سور   ، الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك 
علي، مدير عام ورئي�ض ق�سم حلول اإدارة 

فاركي،  يف.  واإم.   ، وال���س��ت�����س��ارات  النقد 
مدير اإدارة ح�سابات ال�سمان العقاري  يف 
اإىل جانب عدد من  الأول،  اأبوظبي  بنك 
كبار امل�سوؤولني يف البنك واإدارة التنظيم 

العقاري يف راأ�ض اخليمة. 
الأمريي  املر�سوم  مع  التفاقية  وتتوافق 
رقم  وامل��ر���س��وم   2008 ل�سنة   22 رق���م 
10 ل�سنة 2014 فيما يتعلق بح�سابات 
راأ�ض  اإم��ارة  يف  العقاري  التطوير  �سمان 
لتطبيق  اإ�����س����داره  مت  وال���ت���ي  اخل��ي��م��ة، 
اأنظمة ال�سمان العقاري اجلديدة بهدف 
والبائعني  ال���ع���ق���ارات  م�����س��رتي  ح��م��اي��ة 
امل��ب��ي��ع��ات من  ك��اف��ة  ت�سجيل  خ���الل  م���ن 
يف  املخططات  على  وامل�����س��اري��ع  ال��ع��ق��ارات 
ذل���ك، قال  على  راأ����ض اخل��ي��م��ة.  وتعليقاً 
م���ان���وج م���ي���ن���ون: ي�����س��ع��دن��ا ت��وق��ي��ع هذه 
الأمن  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  التفاقية 
وال�ستقرار وال�سفافية يف �سوق العقارات، 

هذا  يف  امل�ستثمرين  ثقة  م�ستوى  وترفع 
امل���ج���ال. و���س��ن��ت��م��ك��ن م���ن ال��رتك��ي��ز على 
بف�سل  ال��ع��ق��اري  للقطاع  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  اخل����ربة 
�سمان  خ��دم��ات  ت��وف��ري  جم���ال  يف  الأول 
التطوير العقاري، والتي متتد لعقد من 
الزمن، الأمر الذي �سيعزز بدوره الروؤية 
ونحن  راأ�ض اخليمة.  لإمارة  القت�سادية 
نتطلع اإىل العمل عن كثب مع املطورين 
فر�ض  وت��وف��ري  الإم���ارة  يف  وامل�ستثمرين 
جديدة لعمالئنا من خالل هذا التعاون 
منذر  �سعادة  ق��ال  جانبه،  م��ن  امل�سرتك. 
ال���ق���وان���ني  “تعد  ����س���ك���ر:  ب�����ن  حم���م���د 
العقارات  ب�سوق  اخل��ا���س��ة  والت�سريعات 
للجهود  نتيجة مبا�سرة  راأ���ض اخليمة  يف 
العقاري  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اإدارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
لتوحيد معايري القطاع مبا يتما�سى مع 
الدولية، وتوفري منظومة  املعايري  اأعلى 

واأ�سحاب  امل�ستثمرين  حلماية  ت�سريعية 
امل�����س��ل��ح��ة. وت��ن�����س��ب ج���ه���ودن���ا يف جذب 
ال�ستثمارات وتعزيز التنمية القت�سادية 
امل�����س��ت��دام يف الإم�����ارة، وكلنا ثقة  وال��ن��م��و 
ب����اأن ���س��راك��ت��ن��ا م��ع ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي الأول 
�ست�ساعدنا يف حتقيق اأهدافنا على املدى 
البعيد«. ي�سار اإىل اأن لدى بنك اأبوظبي 
اإدارة ح�سابات  الأول فريق متخ�س�ض يف 
يعمل  وال���ذي  ال��ع��ق��اري  التطوير  �سمان 
�سمن العمليات امل�سرفية الدولية. ومن 
اأبوظبي  بنك  اأن  كذلك  بالذكر  اجلدير 
ال�سمان  ح�����س��اب��ات  اإدارة  ي��ت��وىل  الأول 
يقارب عقد  بنجاح يف دبي على مدى ما 
من الزمن، كما يتوىل اإدارتها يف اأبوظبي 
منذ الإعالن عن قوانني ال�سمان اخلا�سة 
بالإمارة يف يناير 2016. و يوفر البنك 
لأبرز  التجاري  ال�سمان  خدمات  كذلك 

�سفقات ال�ستحواذ والندماج. 

حتت رعاية من�سور بن زايد

وزير تطوير البنية التحتية يفتتح موؤمتر ومعر�ض ال�ضكك احلديدية يف ال�ضرق الأو�ضط 2018
 •• دبي-الفجر: 

زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير 
الدكتور  م��ع��ايل  اف��ت��ت��ح  ال��رئ��ا���س��ة،  ����س���وؤون 
ال��ن��ع��ي��م��ي وزي�����ر تطوير  ب��ل��ح��ي��ف  ع���ب���داهلل 
الهيئة  اإدارة  التحتية، رئي�ض جمل�ض  البنية 
الحتادية للموا�سالت، الدورة الثانية ع�سر 
يف  احلديدية  ال�سكك  ومعر�ض  موؤمتر  من 
ال�سرق الأو�سط 2018، املقام يف مركز دبي 
وممثلي  وزراء  بح�سور  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ج��اري 
امل��وؤمت��ر. ورح��ب معاليه  امل�ساركة يف  ال��دول 
الإمارات،  دولة  با�سم  الفتتاحية،  كلمته  يف 
ال�سكك  وم���ع���ر����ض  احل�����دث  يف  امل�������س���ارك���ني 
 ،2018 الأو�����س����ط  ال�����س��رق  احل���دي���دي���ة يف 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��دا 
على  م��ك��ان��ة  لنف�سها  ت�سنع  اأن  ا�ستطاعت 
والطرق،  النقل  قطاع  يف  العاملية  اخلريطة 
التي  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  معتربهما 
تلعب دوراً مهماً يف عملية التنمية ال�ساملة 
ال���داع���م���ة ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة الق���ت�������س���ادي���ة، كما 
وع���رب ع��ن ����س���روره مل��ا ي�����س��ه��ده امل���وؤمت���ر من 
امل�����س��ارك��ني والهتمام  من��و م��ت��زاي��د يف ع��دد 
ال��ك��ب��ري ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب���ه م���ن ق��ب��ل �سناع 
احلديدية.  ال�سكك  بقطاع  واملعنني  القرار 
واأ�سار اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
و�سعت لنف�سها روؤية وا�سحة وا�سرتاتيجية 
مدرو�سة لتتبواأ دورا رياديا ومتميزا يف جمال 
تنمية  خ��الل  م��ن  وال��ط��رق،  ال�سككي  النقل 
العالقات الإقليمية والدولية واقرتاح ور�سم 
ال�سيا�سات، و�سن القوانني والت�سريعات التي 
القطاع  هذا  و�سالمة  وتطور  كفاءة  ت�سمن 
اأن��ه ويف  اإىل  ال��دول��ة، لفتا  احليوي املهم يف 
جمل�ض  اعتمد  ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت 
الوزراء الإماراتي علي قانون احتادي جديد 
تنظيميا  اط����ارا  ي��وف��ر  احل��دي��دي��ة  لل�سكك 
امل�ستقبل،  يف  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  لتطوير 
اأن ميهد القانون اجلديد  حيث من املتوقع 
يف  اخل��ا���ض  القطاع  م�ساركه  ام��ام  الطريق 

م�ساريع ال�سكك احلديدية يف المارات.
التحتية:  البنية  وزي��ر تطوير  وق��ال معايل 
دولة الإمارات العربية املتحدة وبف�سل روؤية 
مت�سارعة  بخطى  ت�سري  احلكيمة  قيادتها 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  دع���م  يف جم���ال 
مب��خ��ت��ل��ف حم����اوره����ا، وق����د ح��ق��ق��ت نتيجة 

ملمو�سة يف ذلك ومراكز متقدمة يف موؤ�سر 
العاملية حيث ح�سلت على املركز  التناف�سية 

الرابع يف جودة البنية التحتية.
ك��م��ا اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بلحيف 
النعيمي اأن الإمارات حري�سة على الطالع 
على اأف�سل التجارب العاملية يف املجالت كافة 
وال�ستفادة من اخلربات والتجارب الدولية 
الدولة،  ت��ه��م  ال��ت��ي  امل���ج���الت  يف  ال��ع��ري��ق��ة 
امل�ستدامة،  التنمية  وت�ساهم يف دعم م�سرية 
خا�سة يف ظل التحول نحو اقت�ساد املعرفة 
ال���ق���ائ���م ع���ل���ى الإب���������داع والب����ت����ك����ار. ولفت 
ال�سكك  وم��ع��ر���ض  م��وؤمت��ر  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
احل��دي��دي��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط، حقق على 
تنموية  عمل  خطط  ال�سابقة  دورات���ه  م��دار 
ا�ستقطابه  بف�سل  والتقدم،  النجاح  اأزه��رت 
واجلهات  القرار  و�سناع  العامليني  املبتكرين 
اأهميته كمن�سة  ع��زز  ال���ذي  الم���ر  امل��وؤث��رة، 
احلديدية.  ال�سكك  قطاع  لتطوير  مثالية 
موؤمتر  م��ن  ع�سر  الثانية  ال����دورة  و���س��ه��دت 
ال�سرق  يف  احل���دي���دي���ة  ال�����س��ك��ك  وم���ع���ر����ض 
 290 اأك��رث من  2018، م�ساركة  الأو�سط 
الإقليميني  احلديدية  ال�سكك  م�سغلي  من 
وال��دول��ي��ني، وامل��وردي��ن وامل��ق��اول��ني عر�سوا 
�سناعه  يف  والب����ت����ك����ارات  احل���ل���ول  اأف�������س���ل 
وزير  معايل  راف��ق  كما  احل��دي��دي��ة.  ال�سكك 
امل�ستوي،  رفيع  وفد  التحتية  البنية  تطوير 
جمل�ض  ب�����دول  ال��ن��ق��ل  وزراء  ذل����ك  يف  مب���ا 
كبار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال���ت���ع���اون 
احلديدية  ال�سكك  �سلطات  م��ن  امل�سوؤولني 
باملعر�ض  التفقدية  الإقليمية، خالل جولة 
الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد ال نهيان، نائب رئي�ض الوزراء، وزير 
�سعادة  اأك��د  جانبه  من  الرئا�سية.   ال�سوؤون 
مدير  الكثريي  ع��ب��داهلل  املهند�ض  ال��دك��ت��ور 
الربية  للموا�سالت  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام 
ال�سكك  وم��ع��ر���ض  م��وؤمت��ر  اأن  وال��ب��ح��ري��ة، 
ي�ساهم   2018 الأو�سط  لل�سرق  احلديدي 
يف اإب����راز م��ك��ان��ة الإم�����ارات ك��دول��ة رائ����دة يف 
والنقل  احل��دي��دي��ة،  ال�سكك  تطوير  ق��ط��اع 
احل�سور  اأن  ايل  لف��ت��ا  وال��ب��ح��ري،  ال���ربي 
ال�سكك  ال���ق���رار يف جم����ال  ل�����س��ن��اع  ال���ب���ارز 
الهتمام  م���دى  يعك�ض  وال��ن��ق��ل  احل��دي��دي��ة 
ال��ك��ب��ري ب��امل��ع��ر���ض ال�����ذي ي��ع��د الأك�����رب من 
نوعه على م�ستوى ال�سرق الأو�سط.  وا�سار 
النقل  ال��ذي  يجمع وزارات  املعر�ض  اأن  اإىل 

الدول اخلليجية والعربية  واملوا�سالت من 
وال���ع���امل���ي���ة مي���ث���ل م��ن�����س��ة اإق��ل��ي��م��ي��ة متكن 
مرتادي من الطالع على املعرفة واملنتجات 
احلديدية.  ال�سكك  �سناعة  ح��ول  العاملية 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
�سناعة  جت��اه  التزامها  ت��وؤك��د  للموا�سالت 
ال�سكك احلديدية يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، من خالل ال�سرتاك يف حوار حيوي 
الرئي�سة  الق�سايا ال�سرتاتيجية  اأهم  ب�ساأن 
احلديدية  ال�سكك  �سناعة  على  توؤثر  التي 
وامل��ن��ط��ق��ة. من  الإم�����ارات  دول���ة  النا�سئة يف 
جهته حتدث املهند�ض ماهي�ض كومار كوبتا 
ع�سو اجلمعية الهندية لل�سكك احلديدية، 
اأهمية تنظيم احلدث الذي يعد البرز  عن 
من نوعه ا�سيويا، ومقدما �سركه للمنظمني 
ع��ل��ى ح�����س��ن ال�����س��ي��اف��ة، ك��م��ا ت��ط��رق خالل 
احلديدية  ال�سكك  م�ساريع  اإىل  م�ساركتها 
احلالية وامل�ستقبلية يف الهند والتي بدورها 

تدعم النمو القت�سادي والتجاري.
من جانبه اأكد �سعادة خليفة بن �سعيد العربي 
القت�سادية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  الأم��ني 
العربي،  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  يف 
المارات  لدولة  الر�سيدة  القيادة  دور  على 
التنمية  امل��ت��ح��دة يف دع���م م�����س��رية  ال��ع��رب��ي��ة 
ملنظومة  ودعمهم  املجل�ض،  دول  يف  ال�ساملة 

قادة  حر�ض  اإىل  لفتا  والتكامل،  ال��رتاب��ط 
دعم  على  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول���ة 
يف  ي�ساهم  ال��ذي  امل�سرتك  العمل  منظومة 
لبلورة  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  توحيد 
�سيا�سة م�سرتكة تلبي تطلعات اأبناء املجل�ض 
اأن  اإىل  وا���س��ار  والإ�ستقرار.  الأم��ن  وحتفظ 
دول����ة جم��ل�����ض ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي متكنت 
م�ساريع  تنفيذ  املا�سية من  ال�سنوات  خالل 
عدة �ساهمت يف حتقيق مزيدا من الرتابط، 
وك����ذل����ك دع�����م ال����س���ت���ث���م���ارات وال���ت���ج���ارة 
�سعيد  قال  وتعليقاً،  الجتماعي.  والرتابط 
ال�سويدي، القائم باأعمال الرئي�ض التنفيذي 
“نحن  ب��ي:  دي  للقطارات  الحت���اد  ل�سركة 
فخورون بالن�سمام اإىل زمالئنا من �سركة 
ال�سرق  ملعر�ض  الراعي  للقطارات،  الحت��اد 
من  العام،  هذا  احلديدية  لل�سكك  الأو�سط 
الكبري  احل���دث  ه���ذا  يف  م�ساركتهم  خ���الل 
ال���رائ���دة بهذا  ال�����س��رك��ات  ب��ني  ال���ذي يجمع 
ال�����س��رق الأو�سط  امل��ج��ال. وي��ع��ت��رب م��ع��ر���ض 
مهمة  من�سة  مب��ث��اب��ة  احل��دي��دي��ة  لل�سكك 
ت�سمح لنا بعر�ض اأحدث اإجنازاتنا واأهدافنا 
امل�ستقبلية، كما تعمل على تعزيز تعاوننا مع 

اأبرز مزودي ال�سناعة ومورديها«.
من جهته تقدم معايل خوليو غوميز وزير 
وال���س��ك��ان يف  للنقل  الهياكل  وزي���ر  ال��دول��ة 

المارات  ل��دول��ة  اجل��زي��ل  بال�سكر  ا�سبانيا، 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��دع��وت��ه ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
م���وؤمت���ر وم���ع���ر����ض ال�����س��ك��ك احل���دي���دي���ة يف 
2018 والذي يعد الكرب  ال�سرق الأو�سط 
الو�سط،  ال�����س��رق  م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن 
كما ا�ساد مبا مل�سه من تطور كبري يف جمال 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ط���رق وال��ن��ق��ل بدولة 
الإمارات. ويف ذات ال�سياق لفت معايل ه�سام 
عرفات وزير املوا�سالت امل�سري، اإىل اأهمية 
اأن جمهورية  م��وؤك��دا  احل���دث،  امل�����س��ارك��ة يف 
م�سر العربية حري�سة من خالل م�ساركتها 
اإىل ال�ستفادة من اأخر ما و�سل اليه العلم يف 
جمال ال�سكك احلديدية والنقل، كما تقدم 
بال�سكر ملنظمي املوؤمتر على منحه الفر�سة 
اأهمية  خالله  تطرق  ال��ذي  عر�سه  لتقدمي 
بدوره  ال��ذي  ال��ع��ام  النقل  منظومة  تطوير 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  ي��دع��م 
األ���ن لو�سنكوف  ق��ال  ذل��ك  اإىل  وال��ت��ج��اري��ة. 
ندرك  الرو�سي:”  واملوا�سالت  النقل  وزي��ر 
م���دى اأه��م��ي��ة ال��ن��ق��ل وامل���وا����س���الت يف دعم 
اإىل  جاهدين  ن�سى  ل��ذل��ك  ال���دول،  اقت�ساد 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة يف 
ذلك املجال، وهو هدفنا من خالل امل�ساركة 
يف م��وؤمت��ر وم��ع��ر���ض ال�سكك احل��دي��دي��ة يف 

ال�سرق الأو�سط 2018«.
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املال والأعمال

»�ضندوق خليفة« ينظم »ملتقى توحيد اجلهود 
و مواءمة اإ�ضرتاتيجية �ضندوق خليفة لتطوير امل�ضاريع«

•• اأبوظبي-الفجر:

نظم “�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع” ملتقى حتت عنوان “توحيد اجلهود 
و مواءمة ا�سرتاتيجية �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع لعام 2018”، �سمت 
بدعم  املعنية  والتمويلية  القت�سادية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  ك��ربى  م��ن  نخبة 
ومتويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وتاأتي 
رواد  احتياجات  تلبية  اإىل  احلثيثة  ال�سندوق  م�ساعي  �سمن  الفعالية  ه��ذه 
البتكاري  ن�ساطهم  تو�سعة  اأو  لتاأ�سي�ض  �سعيهم  خالل  ومتطلباتهم  الأعمال 
روح  تعزيز  م�سرية  قيادة  على  القائمة  ا�سرتاتيجيته  مع  ومتا�سياً  الدولة،  يف 
الريادة واملبادرة لدى املواطنني وزيادة القدرة التناف�سية للم�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة وم�ساعدتها على النمو.
التنفيذي  الرئي�ض  ال��درم��ك��ي،  �سعيد  اهلل  عبد  �سعادة  اأك��د  املنا�سبة  ه��ذه  ويف 
ل�سندوق خليفة، حر�ض القيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات على دعم اأ�سحاب 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، م�سرياً اإىل الدور املحوري الذي يلعبه �سندوق 
“ملتقى  بتنظيم  خليفة  �سندوق  “قام  وق��ال:  الغاية.  ه��ذه  حتقيق  يف  خليفة 
امل�ساريع  لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق  ا�سرتاتيجية  م��واءم��ة  و  اجل��ه��ود  توحيد 
للم�ساريع  الداعمة  خليفة  �سندوق  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سياً   ،”2018 لعام 
ال�سغرية واملتو�سطة وتهيئة البيئة املنا�سبة لها، و�سمان م�ساركتها الفاعلة يف 

عملية التنمية امل�ستدامة التي ت�سهدها دولة الإمارات.«
واأ�ساف  الدرمكي: يحر�ض �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع على و�سع خرباته 
وروح  الأع��م��ال  ري��ادة  ثقافة  ون�سر  وال�ست�سارة  التمويل  جم��الت  يف  الوا�سعة 
ال�سباب، بني يدي اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات  اأو�ساط  البتكار والب��داع يف 
التي �ساركت يف امللتقى، بهدف تعزيز دور قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

ومتكينها من حتقيق الأثر الإيجابي املرجو يف اأداء القت�ساد الوطني.
و�سمت ور�سة العمل التي اأقيمت يف فندق بارك حياة - جزيرة ال�سعديات، اأهم 
وم�سارف  الت�سريعي  باجلانب  معنية  وحملية  احت��ادي��ة  جهات  من  ال�سركاء 
وموؤ�س�سات تنموية حملية متخ�س�سة يف تطوير ريادة الأعمال ودعم امل�ساريع 
للم�ساريع  الوطني  ال��ربن��ام��ج  مقّدمها  يف  ال��دول��ة،  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، ودائرة التنمية القت�سادية – اأبوظبي، وغرفة 
جتارة و�سناعة اأبوظبي، وموؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة، ومركز ال�سارقة لريادة الأعمال – �سراع، وموؤ�س�سة ال�سارقة لدعم 

امل�ساريع الريادية – رواد، و�سندوق الوطن، وم�سرف الإمارات للتنمية. 
جرت  اأن  بعد  ا�سرتاتيجياتها،  ب��ني  التن�سيق  على  امل�ساركة  اجل��ه��ات  وعملت 
مناق�سة امل�ساريع واخلطوات العملية لكل منها والتي ت�سبو اإىل خلق جيل كفوء 
من رواد الأعمال املواطنني وتطوير قدراتهم وتقدمي الدعم الكايف لهم، بهدف 
الدولة  اقت�ساد  دع��م  يف  ايجابي  ب��دور  والقيام  ريادتهم  حتقيق  من  متكينهم 
التعاون  فر�ض  ا�ستك�ساف  على  بالرتكيز  الور�سة  وقامت  كما  بالنمو.  الآخ��ذ 
يف تنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة لتعزيز اجلهود وت�سهيل تبادل اخلربات وتقلي�ض 
امل��وارد املالية والب�سرية، ف�ساًل عن التعّرف على كيفية امل�ساهمة يف  الهدر يف 
تنفيد م�ساريع �سندوق خليفة وامل�ساريع التابعة لباقي اجلهات املخ�س�سة، مبا 
يخدم تطوير رواد الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة الإماراتية، وتعزيز 
بيئة اإيجابية من الت�سال والتوا�سل لبناء روؤية م�سرتكة تهدف اإىل دعم ريادة 

الأعمال واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. 
ال�سرتاتيجية  م�ساريعه  بعر�ض  خليفة  �سندوق  ق��ام  امللتقى،  هام�ض  وعلى 
لعام 2018 اأمام جميع امل�ساركني ومناق�سة �سبل التعاون امل�سرتك لتنفيذها، 
واملبادرة،  الريادة  ثقافة  دعم  فيها  منها، مبا  املرجوة  الغايات  و�سمان حتقيق 
املحلية  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  امل�ستدام  والنمو  البتكار  وت�سجيع 
طريق  عن  الإم���ارات  لدولة  والقت�سادي  الجتماعي  التطور  يف  للم�ساهمة 
احللول  وتوفري  امل�ساريع  تلك  لنمو  املنا�سبة  الأعمال  بيئة  تهيئة  على  العمل 

التمويلية والربامج املتكاملة وال�ساملة لها. 
وياأتي هذا امللتقى �سمن اجلهود التي يبذلها ال�سندوق يف جمال حث اجلهات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ملنح  واخل��ا���س��ة  احلكومية  و�سبه  احلكومية 
امتيازات معينة ت�سهم يف تطورها وتدعم جناحها، حيث كان ال�سندوق قد اأبرم 
يف هذا املجال العديد من التفاقيات مع كثري من اجلهات احلكومية اأثمرت 
واأ�سحاب  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  وت��ع��اون��اً، يف ما ي�سب مب�سلحة رواد  جت��اوب��اً 
تكاملها  وتعزيز  امل�ساريع  تلك  ك��ف��اءة  وزي���ادة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
الإمارات  دول��ة  اقت�ساد  على  اإيجابياً  ويوؤثر  عليها  بالنفع  يعود  مبا  وت�سابكها 

العربية املتحدة.

لالعتماد على قوتها املالية �زيادة حجم ا�ستثماراتها

املال راأ�ض  عمومية »الحتاد الوطني« توزع اأرباحًا نقدية على امل�ضاهمني بواقع 20 % من 
نهيان بن مبارك: ت�سنيف البنك كواحد من البنوك الع�سرة الأكرث اأمانًا يف ال�سرق الأ��سط

% % يف 2018، �توقع منو حمفظة القر��س بن�سبة بني 5 اإىل 7  % اإىل 10  حممد ن�سر عابدين: منو اأرباح البنك بني 7 
•• اأبوظبي-رم�شان عطا:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ت��راأ���ض 
ملجموعة  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجلمعية  اج��ت��م��اع 
ب��ن��ك الإحت����اد ال��وط��ن��ي اول اأم�����ض حيث 
اأرباح  ت��وزي��ع  العمومية  اجلمعية  اأق���رت 
نقدية على امل�ساهمني بواقع %20 من 

راأ�ض املال بقيمة اإجمالية
فل�ساً   20( دره�����م  م��ل��ي��ون   550.3

لل�سهم الواحد( عن العام 2017.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة بنك 
الحتاد الوطني، اإن املجموعة وا�سلت يف 
العام املا�سي العتماد على قوتها املالية 
مبا  وا�ستثماراتها  اأعمالها  حجم  وزي��ادة 
يتما�سى مع روؤيتها اأن تكون الأف�سل يف 

القطاع امل�سريف يف دولة الإمارات.
اأبرز الإجن��ازات التي  اأن  واأ�ساف معاليه 
البنك  ت�سنيف  ه��ي  املجموعة  حققتها 
كواحد من البنوك الع�سرة الأكرث اأماناً 
البنوك  الأو���س��ط وم��ن �سمن  ال�سرق  يف 
اخل��م�����س��ني الأك������رث اأم����ان����اً يف الأ����س���واق 
كما  فاينن�ض،  جلوبل  قبل  م��ن  النائية 
اأ�سبح البنك اأول بنك يف دولة الإمارات 
جمهورية  يف  جت�����اري�����اً  ف����رع����اً  ي��ف��ت��ت��ح 
ال�سني ال�سعبية بهدف دعم عمالئنا يف 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن زي���ادة ال��ت��ب��ادل التجاري 

بني الإمارات وال�سني.
واأو�������س������ح م����ع����ايل ال�������س���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
التحديات  ال��رغ��م م��ن  اأن���ه على  م��ب��ارك 
العاملي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  الق��ت�����س��ادي��ة 
والإقليمي حقق النمو القت�سادي لدولة 
الإمارات العام املا�سي موؤ�سرات مر�سية 
ب�سكل  الق��ت�����س��اد  م�����س��ادر  ت��ن��وع  ب�سبب 
جيد وقلة العتماد على عائدات القطاع 
تعايف  ي�ستمر  اأن  املتوقع  وم��ن  النفطي، 
مدفوعاً   ،2018 يف  القت�سادي  النمو 
املتنوعة وال��ق��وي��ة يف  ال��دول��ة  مب��ب��ادرات 
واخلدمات  والتجارة  ال�سياحة  قطاعات 
املالية، بالإ�سافة اإىل زيادة الإنفاق على 
دبي  مل��ع��ر���ض  ل���الإع���داد  التحتية  البنية 

اإك�سبو 2020.

الإيرادات الت�سغيلية
واأ�سار معاليه اإىل اأن القطاع امل�سريف يف 
دولة الإمارات ا�ستمر قوي، كما ا�ستمرت 
م���وؤ����س���رات ال�����س��ي��ول��ة وج������ودة الأ����س���ول 
منا�سبة ومر�سية نتيجة جلهود اجلهات 

الرقابية والإ�سرافية.
بنك  جم��م��وع��ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
�سافية  اأرب��اح��اً  حققت  الوطني  الحت��اد 
قدرها 1.657 مليون درهم يف 2017، 
كما  بزيادة %5 مقارنة بالعام 2016، 
ارتفعت الأرباح الت�سغيلية نتيجة لرتفاع 
الإي��رادات الت�سغيلية بن�سبة زيادة 4 % 
3.631 ماليني درهم لعام  اإىل  لت�سل 
نتيجة  املحققة  الزيادة  وجاءت   2017
اإىل النمو القوي ل�سايف الدخل من غري 

الفوائد.
�سريبة القيمة امل�سافة

الرئي�ض  ع��اب��دي��ن  ن�سر  حم��م��د  وت��وق��ع 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���م���وع���ة ب���ن���ك الحت������اد 
ال��وط��ن��ي، من���و اأرب�����اح ال��ب��ن��ك ب���ني 7% 
منو  توقع  فيما   ،2018 يف  اإىل 10% 
اإىل   5 ب��ني  بن�سبة  ال��ق��رو���ض  حم��ف��ظ��ة 
اأن توؤثر �سريبة القيمة  %7، م�ستبعداً 
امل�سافة التي جرى تطبيقها بواقع 5% 
البنك ل  اأداء  اجل��اري على  العام  مطلع 
�سيما واأن ن�سبتها طفيفة مقارنة بالدول 

الأخرى.
واأ�ساف، يف ت�سريحات لل�سحفيني عقب 
البنك  اإن  ال��ع��م��وم��ي��ة،  اجلمعية  ان��ت��ه��اء 

ملتزم بقرارات امل�سرف املركزي اخلا�سة 
ب��ت��ح��م��ل ���س��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة عن 
العمالء، م�سرياً اإىل وجود مباحثات مع 
املركزي ب�ساأنها، لكننا حتى الآن نتحملها 

التزاماً بتعليمات املركزي.
�سيا�سة  اأن  ع��اب��دي��ن  ن�سر  حممد  واأك���د 
البنك خالل الفرتة احلالية تركز على 
توفري خدمات جديدة للعمالء واحلفاظ 
تخفي�ض،  دون  احل��ال��ي��ة  ال���ف���روع  ع��ل��ى 
م�سرياً اإىل خم�س�سات الديون امل�سكوك 
لكنها  املا�سي  العام  قلياًل  ارتفعت  فيها 

مر�سحًة لالنخفا�ض العام اجلاري.

خم�سة فر�ع جديدة
اخلارجية،  الأ���س��واق  يف  التو�سع  وح���ول 
التو�سع  يعتزم  البنك  اإن  عابدين:  ق��ال 
�سيما يف ظل  امل�سري ل  ال�سوق  بقوة يف 
اأن  اإىل  م�سرياً  امل�سري،  القت�ساد  ق��وة 
بنحو  يقدر  الفروع يف م�سر حاليا  عدد 
خم�سة  اإ�سافة  املقرر  ومن  فرع�����اً   43
فروع جديدة خالل ال�سهرين القادمني، 
اأن البنك جنح العام املا�سي يف  مو�سحاً 

افتتاح اأول فرع له يف ال�سني.
البنوك مر�سحة  ب��ني  ال��ف��ائ��دة  اإن  وق��ال 
�سيما  ال��ع��ام اجل���اري ل  لالرتفاع خ��الل 
الفيدرايل  ب���ق���ي���ادة  ال��ت��وق��ع��ات  ظ���ل  يف 
 4 اإىل   3 الأمريكي بزيادة الفائدة بني 
اأن  اإىل  م��رات خ��الل ه��ذا ال��ع��ام، م�سرياً 
البنك ل يخطط لإ�سدار �سندات جديدة 

»�ضياحة ال�ضارقة« ت�ضارك يف »معر�ض مو�ضكو الدويل لل�ضياحة وال�ضفر 2018«

»موا�ضفات« توفر وظائف فنية واإدارية للمواطنني خالل »معر�ض الإمارات للوظائف«

•• ال�شارقة-الفجر:

بعد النجاح الذي حققته اإمارة ال�سارقة 
ال����دويل  ب���رل���ني  ب��ور���س��ة  “معر�ض  يف 
ت�سارك   ،”2018 وال�����س��ف��ر  لل�سياحة 
وال�سياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن�����اء  “هيئة 
على  ع�سرة  ال�تا�سعة  لل�سنة  بال�سارقة” 

“معر�ض  ال�25 من  ال��دورة  التوايل يف 
وال�سفر«  ل��ل�����س��ي��اح��ة   ال�����دويل  م��و���س��ك��و 
MITT، الذي ينطلق اليوم الثالثاء ، 
وذلك �سمن اأجندة م�ساركاتها يف كربى 
ال�سياحة  قطاع  يف  املخت�سة  الفعاليات 
وت��اأت��ي م�ساركة  ال��ع��امل.  وال�����س��ي��اف��ة يف 
 15 لغاية  امل�ستمر  احل���دث،  يف  الهيئة 

مار�ض اجلاري، بهدف اإلقاء ال�سوء على 
اخلطط الت�سويقية والرتويجية لإمارة 
العامل  م��ك��ان��ت��ه��ا يف  وت��ع��زي��ز  ال�����س��ارق��ة، 
ك��وج��ه��ة ���س��ي��اح��ي��ة ع��ائ��ل��ي��ة رائ������دة، مما 
ال�سياحية  التدفقات  زي��ادة  يف  �سي�ساهم 
اإىل 10 ماليني �سائح يف 2021 �سمن 

. روؤية �سياحة ال�سارقة 2021 
وحت����ر�����ض ال��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى امل�������س���ارك���ة يف 
امل��ع��ر���ض ال����ذي ي��ع��ّد م��ن اأب����رز املحافل 
وال�سفر  ال�سياحة  ب��ق��ط��اع  املتخ�س�سة 
ال�سياحة  رواد  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  لتعزيز   ،
وامل�ستثمرين  ال��ع��امل��ي��ة  ال���وج���ه���ات  م���ن 
والدولية  الأوروب������ي������ة  الأ������س�����واق  م����ن 
ورج��ال الأع��م��ال من ح��وايل 80 وجهة 
ع��امل��ي��ة. وي���رتاأ����ض ���س��ع��ادة خ��ال��د جا�سم 
التجاري  الإمن��اء  “هيئة  رئي�ض  املدفع، 
الإم����ارة  وف���د  بال�سارقة”،  وال�����س��ي��اح��ي 
ال����ذي ي�����س��م مم��ث��ل��ني ع���ن ه��ي��ئ��ة مطار 
ال�سارقة  مطار  وكالة  ال��دويل،  ال�سارقة 
البيت  ف��ن��دق  �ساتا،  لل�سفريات  ال���دويل 
منتجع  لل�سيافة،  ال�سارقة  وجمموعة 

ف��ن��دق هيلتون  ال�����س��ارق��ة،  رادي�����س��ون بلو 
ال�سارقة،  ك���وب���ث���ورن  ف��ن��دق  ال�����س��ارق��ة، 
منتجع  فندق رويال توليب “ ذا اأكت”، 
�سرياتون ال�سارقة، فندق رمادا ال�سارقة، 
الري�ض  ووكالة  ال�سارقة،  �ساطئ  وفندق 

لل�سياحة  والعطالت.
وحول امل�ساركة قال �سعادة املدفع:  “تاأتي 
م�ساركتنا التا�سعة ع�سر  يف هذا املعر�ض 
ال�سوق  الإم��ارة يف  تعزيز مكانة  لأهمية 
ال���رو����س���ي ال�����ذي ُي���ع���د ك����ربى الأ����س���واق 
امل�سدرة لل�سياح اإىل الإمارة، وقد حققت 
جناحات  ال�سابقة  الأع��وام  يف  امل�ساركات 
كبرية انعك�ست يف اأعداد ال�سياح املتزايد 
ا�ستقطبت  ح��ي��ث  الأ������س�����واق،  ت��ل��ك  م���ن 
من�ساآ�ت الإمارة الفندقية   266،086 
نزيل رو�سي خالل العام 2017 مقارنة 
مع عدد النزلء الرو�ض يف العام 2016 
رو�سي  نزيل   112،171 �سّجل  وال��ذي 

 .« بنمو قدره 137% 
واأ�ساف املدفع: نعتمد خالل م�ساركتنا 
هذا العام ا�سرتاتيجية ترويجية متكاملة 

•• دبي-وام:

واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���س��ف��ات  الإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  ت���ع���ر����ض 
“موا�سفات” �ستة اأنواع من الوظائف الفنية والإدارية 
خالل م�ساركتها يف فعاليات معر�ض الإمارات للوظائف 
الذي تنطلق فعالياته غدا يف مركز دبي التجاري العاملي 
وت�ستمر ثالثة اأيام فيما بلغت ن�سبة التوطني الإجمالية 

يف الهيئة %67 خالل العام اجلاري.
وقال املهند�ض خلف خلف مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة 
املعر�ض  م��ن  اجل��دي��دة  ال����دورة  اأن  الهيئة  يف  ب��الإن��اب��ة 
املواطنة  والفنية  الإداري��ة  الكفاءات  اأم��ام  املجال  �ستتيح 
مثل  فنية  ف��ئ��ات  ب��ني  الهيئة  يف  مهمة  وظ��ائ��ف  ل�سغل 

اعتماد جهات تقييم املطابقة واجلودة ف�سال عن الفئات 
واملوارد  املوؤ�س�سي  التميز  يف  اإداري��ة  ووظائف  الهند�سية 

الب�سرية وغريها.
واأكد اأن م�ساركة الهيئة يف فعاليات الدورة احلالية من 
الخت�سا�سات  يف  تنوعا  حتمل  بكونها  تتميز  املعر�ض 
عمل  ف��ر���ض  ت��وف��ري  ت�سمن  ب�����س��ورة  الوظيفية  وامل��ه��ام 
منا�سبة للمواطنني يف قطاعات تخ�س�سية حيث ن�سعى 
 -2017 “موا�سفات”  ا�سرتاتيجية  �سمن  الهيئة  يف 
2021 اإىل �سمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق 
معيار اجلودة والكفاءة وال�سفافية من خالل توفري بيئة 

عمل داعمة.
العليا  الإداري��ة  الوظائف  التوطني يف  ن�سبة  ان  واأ�ساف 

واملقايي�ض  للموا�سفات  الإم���ارات  هيئة  يف  والإ�سرافية 
يف  ال��ت��وط��ني  ن�سبة  ب��ل��وغ  اإىل  اإ���س��اف��ة   100% ب��ل��غ��ت 
الوظائف الفنية نحو %60 فيما و�سعت الهيئة �سمن 
ثقافة  تر�سيخ  م��ب��داأ  املقبلة  الأع����وام  خ��الل  اأول��وي��ات��ه��ا 
ت�سمن  التي  بال�سورة  املوؤ�س�سي  العمل  بيئة  يف  البتكار 
ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل���دم���ات الإداري������ة وف���ق م��ع��ي��ار اجل���ودة 

والكفاءة وال�سفافية.
املعر�ض  فعاليات  خ��الل  �ستعر�ض  الهيئة  ان  واأو���س��ح 
كذلك كتيبات ومطبوعات توعية بدور الهيئة واأهدافها 
القطاعات  يف  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  امل��ج��ت��م��ع  يف 
وقنوات  املختلفة  واخلدمية  وال�ستهالكية  القت�سادية 
تقدمي هذه اخلدمات م�سيدا مبا حققته هيئة الإمارات 

من نتائج ممتازة  “موا�سفات”  للموا�سفات واملقايي�ض 
ال��ت��وط��ني، وخ��ط��ط مت��ك��ني وت��اأه��ي��ل الكفاءات  يف م��ل��ف 

الوطنية.
ون����وه مب��ا طبقته ال��ه��ي��ئ��ة خ���الل ال�����دورة امل��ا���س��ي��ة من 
معر�ض الإمارات للوظائف من خالل منظومة التقييم 
املواطنني  من  والإداري���ة  الفنية  للكفاءات  الإلكرتونية 
املر�سحني للوظائف ال�ساغرة يف الهيئة والتي �ساعدت يف 
حتديد الكفاءات والقدرات املواطنة املوؤهلة فنيا ومعرفيا 
للعمل يف الهيئة وو�سعها ب�سورة اآلية على قائمة ق�سرية 
مت من خاللها اختيار املوؤهلون للعمل بالهيئة يف مدة مل 
تتجاوز 10 اأيام من تاريخ اإجراء املقابلة الوظيفية، ومت 

ا�ستقطاب وتعيني موظفني بالفعل بهذه الطريقة.

وت�سويق  ت��روي��ج  يف  ال��ت��ن��ّوع  اإىل  ت��ه��دف 
كافة املرافق واملن�ساآت واملعامل ال�سياحية 
يف الإمارة، واأبرز الفعاليات واملهرجانات 
العام.  م��دار  على  الإم���ارة  تنظمها  التي 
ونتطلع اإىل تعزيز العالقات وال�سراكات 
ال�سفر  ووك����الت  ال�����س��رك��ات  ممثلي  م��ع 
جديدة  اآف��اق  وفتح  الرو�سية  وال�سياحة 

يف ال�سوقني الرو�سي والأوروبي.
اآخر  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  وف���د  وي�ستعر�ض 
تطورات منتج الإمارة ال�سياحي والثقايف 
وال��رتف��ي��ه��ي واأب����رز م��ا ت��ق��دم��ه لل�سائح 
اإم����ارة ال�سارقة  ُت��ع��ّد   ، ح��ي��ث  ال��رو���س��ي 
وجهة مثالية لل�سياح الرو�ض ملا متتلكه 
م���ن ت���ن���ّوع ب��ي��ئ��ي وط��ب��ي��ع��ي م���ن طق�ض 
و�سواطئ  ���س��ح��راوي��ة  وم��ن��اط��ق  معتدل 
رملية ممتدة على اخلليج العربي وخليج 
الأن�سطة  م��ن  ع��دد  ت�سّم  وال��ت��ي  ع��م��ان 
اإىل  بالإ�سافة  والريا�سية،  الرتفيهية 
فندقية  ومن�ساآت  متطورة  حتتية  بنية 
راق����ي����ة وع������دد م����ن امل���ت���اح���ف وامل����راك����ز 

الثقافية والرتاثية الرائدة.  

اجلمعية العمومية ال�سنوي للم�ساهمني 
اأم�ض، حيث وافق م�ساهمو ال�سركة على 
اأرب���اح  ب��ت��وزي��ع  الإدارة  جمل�ض  ت��و���س��ي��ة 

نقدية بن�سبة 5%.
للتمويل  الوف�������اق  �س�������ركة  وحقق����ت   
�سايف اأرباح بلغت 92 مليون درهم لعام 
العام  ع��ن   15.6% ب���زي���ادة   2017

ال�سابق  ..
الت�سغيلية  الأرب����اح  �سايف  ارتفعت  فيما 
بن�سبة %23.9 لت�سجل مبلغ 231.4 

مليون درهم لعام 2017.
التمويالت  حمفظة  اإج��م��ايل  وارت��ف��ع��ت 
2.9 مليار درهم،  اإىل   20.7% بن�سبة 
كما يف 31 دي�سمرب 2017 مقابل 2.4 
 2016 دي�����س��م��رب   31 دره����م يف  م��ل��ي��ار 
وارت��ف��ع��ت ودائ����ع ال��ع��م��الء اأي�����س��اً بنحو 
لت�سجل  ال�سابق  ال��ع��ام  ع��ن   60.1%
دي�سمرب   31 يف  دره��م  مليار   2.3 نحو 
2017 مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم يف 

 .2016 دي�سمرب   31

اأيام  خالل العام احلايل بعدما قام منذ 
ق��ل��ي��ل��ة ب���اإ����س���دار ���س��ن��دات ب��ق��ي��م��ة 500 
بواقع  ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا  ج����رى  دولر  م��ل��ي��ون 
اأ�سواق  اإىل  للبنك  ع��ودة  اأول  يف  مرتني 
راأ���ض امل��ال الدولية منذ 2016 واأن��ه ل 
يوجد لدينا خطط لإ�سدارات جديدة يف 

 .2018
ع��دم وج���ود خطط  و���س��دد عابدين على 
مطروحة على ال�ساحة حول اندماج مع 
بنك اآخر، م�سيفاً اأن الندماج لي�ض اأمراً 
خطط  اأو  توجه  لدينا  لي�ض  ولكن  �سيئاً 

حالياً يف هذا ال�ساأن.
بن�سبة  امل��م��ل��وك  ال���وط���ن���ي«،  و»الحت������اد 
من  و10%  اأب��وظ��ب��ي  حلكومة   50%
 A( ب��درج��ة  م�سنف  دب��ي،  حكومة  قبل 
»فيت�ض«  موؤ�س�سة  ق��ب��ل  م��ن  م�ستقر   )+

و)-A1( من قبل وكالة (موديز.)

عمومية »الوفاق للتمويل«  تقر توزيع 5 %
اجتماع  للتمويل  ال��وف��اق  �سركة  عقدت 

وكان جدول الأعمال للجمعية العمومية كالآتي:
-�سماع تقرير جمل�ض الإدارة عن ن�ساط البنك ومركزه املايل لل�سنة املالية املنتهية يف 

دي�سمرب 2017 والت�سديق عليها.  31
-�سماع تقرير مدققي ح�سابات البنك اخلارجيني عن ذات الفرتة والت�سديق عليه.

-مناق�سة البيانات املالية املوحدة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 
والت�سديق عليها .

-النظر يف مقرتحات جمل�ض الدارة ب�سان توزيعات نقدية امل�ساهمني مبعدل 20% 
من را�ض املال املدفوع )بواقع 20 فل�سا لل�سهم (.

-املوافقة على مقرتح ب�سان مكافاة اأع�ساء جمل�ض الإدارة وحتديدها.
-اإبراء ذمة ال�سادة اأع�ساء جمل�ض الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف 2017-12-31 .

-31 املنتهية  ال�سنة  اخلارجيني عن  للبنك  احل�سابات  ال�سادة مدققي  ذمة  -اإب��راء 
.2017-12

وحتديد   2018 املالية  لل�سنة  اخلارجيني  البنك  ح�سابات  مدققي  تعيني  -اإع���ادة 
اأتعابهم.

-اإعادة انتخاب اع�ساء جمل�ض الإدارة للثالثة �سنوات القادمة.
-12-31 املنتهية  ال�سنة  التي قدمها املجل�ض خالل  -اإقرار للم�ساهمات الطوعية 
تزيد يف  املجتمع ل  بتقدمي م�ساهمات طوعية خلدمة  املجل�ض  وتفوي�ض   2017

جمموعها على 2 % من متو�سط.
ال�سابقتني لل�سنة التي تقام فيها  املاليتني  ال�سنتني   الرباح ال�سافية للبنك خالل 
تلك امل�ساهمات الطوعية وفقا للمادة رقم 242 من قانون ال�سركات التجارية رقم 

.2015 ل�سنة   2

»الإمارات لالأملنيوم« حتر�ض على 
ا�ضتقطاب الكوادر املواطنة املوهوبة

•• اأبوظبي -وام: 

الإماراتية  ال��ك��وادر  ل�ستقطاب  لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات  �سركة  ت�ستعد 
املوهوبة خالل معر�سني للتوظيف هذا ال�سهر بح�سور عدد من املوظفني 

اجلدد مل�ساركة جتاربهم يف ال�سركة لل�سباب املقبلني على العمل.
و�ست�سارك �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم يف معر�ض الإمارات للوظائف 
2018 الذي يفتتح غدا بدبي ومعر�ض توظيف جمندي اخلدمة الوطنية 
يف اأبوظبي من 25 اىل 27 مار�ض اجلاري حيث توفر عدد من الوظائف 

يف التخ�س�سات الفنية والتجارية وال�سوؤون املوؤ�س�سية.
موظف   7000 م��ن  اأك���رث  لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات  �سركة  يف  ويعمل 
اأعلى معدل  ال�سركة  كما حققت  اإماراتياً  1200 مواطناً  من بينهم نحو 
للتوطني مع نهاية عام 2017 بن�سبة بلغت 37،6 باملئة والتي تعد اأعلى 
معدل توطني حتققه �سركة �سناعية يف الدولة وت�ستهدف ال�سركة الو�سول 

بن�سبة التوطني اإىل 40 باملئة يف اأهم املنا�سب مع حلول العام 2020.
وي��ع��د م��ع��ر���ض ت��وظ��ي��ف جم��ن��دي اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة ف��ر���س��ة للعثور على 
اأ�سخا�ض موهوبني اأكملوا خدمتهم الوطنية بتفَوق و ت�سم الإمارات العاملية 

لالأملنيوم بالفعل اأكرث من 70 من منت�سبي برنامج اخلدمة الوطنية.
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املال والأعمال

»اأبوظبي لالأوراق املالية« ي�ضت�ضيف وفدا 
طالبيا �ضمن فعاليات »اأ�ضبوع املال العاملي«

•• اأبوظبي-وام:

املدار�ض  من  طالبيا  وف��دا  ام�ض  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  ا�ست�ساف 
الحتفالت  �سمن  لل�سباب  الإم��ارات  موؤ�س�سة  ترعاه  واجلامعات  الثانوية 
ال�سنوية ل�”اأ�سبوع املال العاملي” يف دورته ال�سابعة التي تنطلق غدا املوافق 
الطالبي  الوفد  تواجد  ال�سوق على  اإدارة  اجل��اري.  وحر�ست  13 مار�ض 
داخل القاعة الرئي�سية لقرع جر�ض التداول للعام الثالث على التوايل فيما 
نظم ال�سوق حما�سرة توعية للطالب الزائرين لتعريفهم ب�سبل ال�ستثمار 
الآمن يف اأ�سواق الأ�سهم املحلية والوقوف على دور �سوق اأبوظبي لالأوراق 
الأوراق  يف  والأم���وال  وامل��دخ��رات  ال�ستثمارات  من  املزيد  ج��ذب  يف  املالية 
املالية مبا يخدم م�سلحة القت�ساد الوطني اإىل جانب امل�ساهمة يف حتقيق 
ال�ستقرار املايل والقت�سادي وتطوير طرق التداول ل�سمان توفر ال�سيولة 
ال�سنوية  الحتفالية  وت�سهد  ال�سوق.  يف  املدرجة  الأ�سهم  اأ�سعار  وا�ستقرار 
اإىل حتفيز  العاملي فعاليات واأن�سطة حملية واإقليمية تهدف  املال  لأ�سبوع 
والتوفري  امل��ال  ب��اأم��ور  يتعلق  م��ا  ك��ل  يتعرفوا على  ك��ي  وال�سباب  الأط��ف��ال 
وظيفة  على  واحل�سول  رزقهم  ك�سب  خاللها  من  ميكنهم  التي  والكيفية 
اأن�سطة مرحة  الأعمال عن طريق  رواد  لي�سبحوا من  ي�ساعدهم  ما  وهو 
واإلهامهم  الالزمة  ب��الأدوات  وال�سباب  الأطفال  تزويد  اأجل  وتفاعلية من 
اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ض  البلو�سي  را�سد  اأف�سل. وقال  مب�ستقبل 
اأ�سبوع املال العاملي تاأتي يف  اإن م�ساركة ال�سوق يف فعاليات  ل��الأوراق املالية 
ال�سعيد  املالية على  الثقافة  تعزيز  اإىل  التي تهدف  الرائدة  اإطار اجلهود 
الوطني خ�سو�سا بني فئات الأطفال وال�سباب.. معربا عن �سعادته مل�ساركة 
�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يف تلك الفعاليات الهادفة التي تلهم ال�سباب 
ملعرفة املزيد حول مفهوم املال والدخار. واأ�ساف اأن تر�سيخ وغر�ض املفاهيم 
�سيكون  واجلامعات  املدار�ض  طالب  لدي  والأعمال  املال  لعامل  ال�سحيحة 
حافزا لك�سب الرزق واحل�سول على الوظيفة املنا�سبة يف امل�ستقبل.. لفتا 
للمال  اجليدة  الإدارة  واأ�سا�سيات  الدخ��ار  مببادئ  ال�سباب  تثقيف  اأن  اىل 
�سوف ميكننا من اإن�ساء جيل واع من الرا�سدين القديرين وذوي البديهة 
املالية بحيث نعتمد عليهم يف بناء م�ستقبل مزدهر وم�ستدام للبالد. واأكد 
يف  امل�����س��ارك��ني  للطالب  تعليمية  حم��ا���س��رات  تنظيم  على  ال�����س��وق  ح��ر���ض 
اأ�سبوع املال العاملي بحيث يتخللها نقا�سات واأفكار تهدف اإىل حتويل قواعد 
التعامالت املالية ال�سحيحة وال�سلوكيات الإيجابية يف الثقافة املالية اإىل 
مواد تفاعلية مع الفئات امل�ستهدفة.. منوها باأن مثل هذه الفعاليات من 
�ساأنها �سناعة جيل واع ماليا وتهيئته للتفاعل الإيجابي مع املجتمع فيما 
يخ�ض التعامالت املالية اإ�سافة اإىل غر�ض القيم والأخالق لديهم يف كل ما 

يتعلق بالأموال وحقوقها وواجباتها.

»اقت�ضادية اأبوظبي« ت�ضتعر�ض مع 20 جهة 
حكومية الطار العام ل�ضرتاتيجية التوطني

•• اأبوظبي-وام: 

تقوم دائرة التنمية القت�سادية ابوظبي باإعداد ا�سرتاتيجية لدعم التوطني 
يف القطاع اخلا�ض على م�ستوى اإمارة اأبوظبي بالتن�سيق والتعاون مع 20 

جهة حكومية و�سبه حكومية يف اأبوظبي.
العام  والط����ار  املنهجية  ملناق�سة  ع��م��ل  ور���س��ة  مب��ق��ره��ا  ال���دائ���رة  ون��ظ��م��ت 
لال�سرتاتيجية مت خاللها ا�ستعرا�ض مرتكزات الإطار العام لال�سرتاتيجية 
وحوافز  و�سيا�سات  اآل��ي��ات  وو�سع  والتحديات  امل�ستقبلية  الفر�ض  ور�سد 
املبادرات  حتديد  خالل  من  اخلا�ض  القطاع  يف  التوطني  تعزيز  يف  ت�سهم 
يف  الإجن���از  ل�سمان  والنتائج  امل��وؤ���س��رات  ومتابعة  العالقة  ذات  وامل�ساريع 

حتقيق امل�ستهدفات.
واإدارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  اإدارة  م��دي��رة  العفيفي  ال��ع��ن��ود  وق��ال��ت 
القطاع اخلا�ض  التوطني يف  ا�سرتاتيجية لدعم  اإع��داد  اأن  بالدائرة  الأداء 
القطاع اخلا�ض من خالل  العمل يف  الباحثني عن  اإىل تعزيز ثقة  يهدف 
الرتابط  وتعزيز  التوطني  والت�سريعية يف عملية  التنموية  الدوار  تفعيل 
اإيجاد فر�ض عمل م�ستدامة  ي�سهم يف  العام واخلا�ض مبا  القطاعني  بني 

للكفاءات الوطنية.
واأ����س���اف���ت خ���الل ت��ق��دمي��ه��ا ع��ر���ض الط�����ار ال���ع���ام ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اأم���ام 
اىل  حكومية  و�سبه  حكومية  جهة   20 ممثلي  من  الور�سة  يف  امل�ساركني 
اأن هذه ال�سرتاتيجية تركز على ثالثة حماور رئي�سة ت�سمل خلق فر�ض 
حوافز  خللق  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  وت�سجيع  للمواطنني  عمل 
مبا  املواطنة  العمل  ق��وة  وتاأهيل  توعية  اإىل  بالإ�سافة  للتوطني  منا�سبة 
يف  بالعمل  اللتحاق  على  وت�سجيعهم  العمل  �سوق  واحتياجات  يتنا�سب 
القطاع اخلا�ض. واأو�سحت اأن مبادرة دائرة التنمية القت�سادية يف اإعداد 
قيادة  يف  ل��دوره��ا  تر�سيخا  ت��اأت��ي  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  ت��وط��ني  ا�سرتاتيجية 
الأجندة القت�سادية لالإمارة وا�ستجابة للتوجهات احلكومية كجهة من�سقة 
لربنامج تعزيز وترويج م�ساركة املواطنني يف القطاع اخلا�ض �سمن هدف 
التنمية  لقطاع  التابع  العمل  �سوق  يف  للمواطنني  الفعالة  امل�ساركة  تعزيز 
العفيفي على اهمية م�ساركة كافة  واأك��دت  اأبوظبي.  الجتماعية يف خطة 
ال�سركاء املعنيني يف امارة ابوظبي يف اإعداد وتنفيذ هذه ال�سرتاتيجية مع 
القطاع اخلا�ض  وا�سراك  لها  امل�ستمر  والتقومي  الدورية  املراجعة  �سرورة 
ب�سكل فاعل يف اعداد وتقومي ال�سرتاتيجية من خالل تنظيم ور�سات عمل 

متخ�س�سة مع القطاع اخلا�ض واجلامعات واملعاهد الفنية يف المارة.

»تعاونية الحتاد« تثبت اأ�ضعار
 50 األف �ضلعة حتى نهاية 2018 

•• دبي -وام:

اأكدت تعاونية الحتاد تثبيت �سعر نحو 50 األف �سلعة غذائية وغري غذائية 
2018 وذلك احتفاء بعام زايد. وتعد  من فئات متنوعة حتى نهاية عام 
هذه اخلطوة واحدة من املبادرات والربامج التي تنفذها تعاونية الحتاد 
بن  حميد  خالد  �سعادة  وقال  امل�ستهلكني.  لإ�سعاد  الرامية  خططها  �سمن 
�ستدعم  امل��ب��ادرة  اأن  الحت��اد  لتعاونية  التنفيذي  الرئي�ض  الفال�سي  ذيبان 
باأ�سعار  وال�سلع  املنتجات  من  له  ومتعددة  كبرية  خيارات  وتوفر  امل�ستهلك 
اهتمامها  جل  امل�ستهلك  �سعادة  تويل  التعاونية  اأن  اإىل  م�سريا  تناف�سية.. 
وت�سعى دائما لرفع م�ستواها لديهم من خالل احلفاظ على جودة ونوعية 
املنتجات وتوفريها باأ�سعار تناف�سية. واأ�ساف اأن هذه اخلطوة تتما�سى مع 
عام زايد حيث نتطلع من خالل هذه املبادرة اىل تقدمي املزيد من الدعم 
كبريا  اهتماما  نوليها  التي  املجتمعية  م�سوؤوليتنا  م��ن  كجزء  للمجتمع 
م�سريا اىل اأن هذا العام �سي�سهد تنفيذ حمالت ترويجية جديدة ومبتكرة 

ي�ستفيد منها امل�ستهلك.

وزير البنية التحتية يفتتح معر�ض دبي لالأخ�ضاب بح�ضور م�ضوؤولني دوليني
•• دبي-وام: 

حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  افتتح 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي�����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
التحتية ام�ض فعاليات الدورة الثالثة ع�سر 
من “ معر�ض دبي الدويل لالأخ�ساب” يف 

مركز دبي التجاري العاملي.
ح�سر الفتتاح .. باكوم موبليت بوبيا وزير 
امل��ي��اه وال��غ��اب��ات يف دول����ة اجل���اب���ون وفريا 
الهند�سة  ق�����س��م  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  خ��م��ريوف��ا 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وم��ع��اجل��ة الأخ�����س��اب ب����وزارة 
و�سعادة  رو���س��ي��ا  يف  وال���ت���ج���ارة  ال�����س��ن��اع��ة 
اأوزان القن�سل العام لرتكيا ولفيف  اأردمي 
الرئي�سية  الدولية  ال�سخ�سيات  كبار  من 
وحكومة  الدولة  من  وم�سوؤولني  الأخ��رى 
دبي وممثلني ر�سميني من فنلندا ورو�سيا 

والوليات املتحدة.
ت�سريحات  يف   - ال��ن��ع��ي��م��ي  م��ع��ايل  وق����ال 
يعد  املعر�ض  اإن   - الفتتاح  عقب  �سحفية 
 .. واأجنحها  املتخ�س�سة  املعار�ض  اأهم  من 
موؤكدا اأن �سناعة الأخ�ساب من ال�سناعات 
امل��ه��م��ة ل���ل���دول���ة مل���ا ت�����س��ه��م ب���ه م���ن جذب 
اأر�سية  واإيجاد  وامل�ستثمرين  لال�ستثمارات 

تعاون م�سرتك بني الدول.
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه اأن امل��ع��ر���ض ي�����س��اه��م يف 
التي طراأت على مفاهيم  التغريات  اإظهار 
ال�����س��ن��اع��ة واإط�����الع امل��ه��ت��م��ني ع��ل��ى اأحدث 
تقنياتها وجلبه لأحدث ماكينات  تطورات 
�سناعة الأخ�ساب وتقدميها لل�سناع خا�سة 
مع وجود هذا احل�سد الكبري من امل�سنعني 

من خمتلف اأنحاء العامل.
�سعادته  بيوبا عن  باكوم  اأع��رب  من جانبه 
العار�سني  الكبري م��ن  ال��ع��دد  ب��وج��ود ه��ذا 
لفتا   .. العامل  يف  الأخ�ساب  م�سنعي  من 

اإىل وجود قدر كبري من تقنيات وماكينات 
اجلابون  اأن  واأو���س��ح   . الأخ�����س��اب  �سناعة 
%88 من  ن���ح���و  غ����اب����ات مت���ث���ل  مت��ت��ل��ك 
اجلابون  اأن  اإىل  لفتا   .. الكلية  م�ساحتها 
ت�سعى من خالل م�ساركتها يف احلدث اإىل 
تعزيز حظوظها يف �سناعة الأخ�ساب لرفع 
اأن  بعد  املحلي  الناجت  يف  القطاع  م�ساهمة 
و�سلت عوائد اأرباحها من جتارة الأخ�ساب 

اإىل نحو مليار دولر موؤخرا.
ومي��ث��ل احل����دث ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه جمموعة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي ل��ل��ت�����س��وي��ق وامل����ع����ار�����ض 
واأفكار  م��ف��اه��ي��م  ل��ط��رح  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة 
الرتقاء  ت�ستهدف  جديدة  وتكنولوجيات 
اأن  املتوقع  وم��ن  الأخ�ساب  �سناعة  بقطاع 

جتاري  زائ���ر  اآلف   10 م��ن  اأك���رث  ي�سارك 
يف احل���دث ال����دويل مب��ا يف ذل���ك زوار من 
دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 
املنتجات  اأح��دث  لروؤية  الأخ��رى  والأ�سواق 
والإك�����س�����س��وارات واخل��دم��ات والآل��ي��ات عن 
التجارية  العالقات  وجتديد  لإقامة  قرب 

بني اأطراف ال�سناعة.
وي�سارك يف املعر�ض الدويل- الذي ي�ستمر 
300 عار�ض من  اأك��رث من  اأي��ام -  ثالثة 
55 دولة يقدمون اأحدث ماكينات �سناعة 
يك�سفون  اخل�����س��ب��ي��ة  وامل���ن���ت���ج���ات  الأث�������اث 
جمال  يف  ال���راب���ع  اجل��ي��ل  تكنولوجيا  ع��ن 
���س��ن��اع��ة الأخ�����س��اب وي�����س��م��ل ���س��ت��ة اأجنحة 
وفنلندا  وال�سني  كندا  دولية من كال من 

والحتاد الرو�سي وتركيا الوليات املتحدة 
الأمريكية.

اللجنة  رئ��ي�����ض  ال�������س���ي���زاوي  داوود  وق�����ال 
اإن  الدويل لالأخ�ساب  دبي  املنظمة ملعر�ض 
�سناع  م��ن  كبرية  �سريحة  يخدم  املعر�ض 
واملوردين  وامل�����س��ن��ع��ني  وال��دي��ك��ور  الأث�����اث 
والتجار وجميع العاملني يف جمال الأثاث 
احلديثة  التكنولوجيا  اأح����دث  ج��ل��ب  ومت 
ت�سهيالت  وهناك  الأخ�ساب  ماكينات  من 
كثرية من موانئ الدولة جللب املزيد من 
واأي�سا يف  امل�سنعني واملاكينات من اخل��ارج 

ت�سدير املنتجات اإيل خمتلف الدول .
اإىل  ينق�سم  املعر�ض  اأن  ال�سيزاوي  واأ�ساف 
لالأخ�ساب”  دبي  “ معر�ض  الأول  ق�سمني 

ويقدم  الخ�ساب  �سناعة  لآلت  املخ�س�ض 
التكنولوجيا  اإل���ي���ه  ت��و���س��ل��ت  م���ا  اأح������دث 
 “ احلديثة جمال الأثاث والآلت والثاين 
الدويل لالأثاث وم�ستلزماته  دبي  معر�ض 
“ وي�سلط ال�سوء على البتكارات احلديثة 
يف  الكربى  ال�سركات  اأح��دث  تقدمها  التي 

�سناعة الأثاث والديكور.
دمرة  رائ��د زهري  املهند�ض  قال  من جانبه 
مدير ق�سم اخل�سب ب�سركة �سيمكو لتجارة 
ال�سناعات  ق��ط��اع  اإن  ال�����س��ن��اع��ي��ة  الآلت 
التحويلية يزدهر بقوة عاما بعد عام لقد 
وبحلول  �سناعتنا  يف  هائال  من��وا  �ساهدنا 
عام 2020 لدينا توقعات كبرية من هذا 

ال�سوق.
بيوبيلها  حتتفل  التي   - ال�سركة  وك�سفت 
الأجهزة  عن  النقاب   - العام  ه��ذا  الف�سي 
والأداء  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ذات  اجل���دي���دة 
القدرة  تعزز من  والتي  املعر�ض  املتميز يف 
الأخ�ساب  ���س��ن��اع��ة  ق���ط���اع  يف  الن��ت��اج��ي��ة 
التعاون  اأو دول جمل�ض  الإم��ارات  �سواء يف 
اأفيوين  ف�����اروق  اخل��ل��ي��ج��ي. وق����ال غ�����س��ان 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض  ال�����س��ري��ك 
تطوير  مت  اإن���ه  اإند�سرتيز”  وود  “�ستيل 
املعززة  امل��ب��ت��ك��رة  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
للتنمية امل�ستدامة ال�سديقة للبيئة ومنها 
األواح اخل�سب احلبيبي امل�سغوط كي تكون 
العقارات..  ملطوري  فاعال  �سريكا  ال�سركة 
اخل�سب  األ��������واح  ���س��ن��اع��ة  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
اخل�سبية  وال�سناعات  امل�سغوط  احلبيبي 
امل�ساحبة تتما�سى مع روؤية �ساحب ال�سمو 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” لتقدمي �سناعة خ�سراء 

�سديقة للبيئة حقيقية وم�ستدامة.

حتت �سعار »على نهج زايد«

جمل�ض �ضيدات اعمال عجمان ينظم ملتقى رائدات ورواد العمال 2018

اقت�ضادية راأ�ض اخليمة تكرم طالبة فازت باجلائزة الت�ضجيعية مل�ضابقة اإ�ضدارك القت�ضادي الأول

»اإم. اأي. كي« ال�ضرق الأو�ضط تفتتح مركزًا متطورًا ل�ضيانة حمركاتها يف مدينة دبي املالحية
الفني.

ال�سيانة  م���رك���ز  اف��ت��ت��اح  ع��ل��ى  ت��ع��ق��ي��ب��اً 
املدير  ن��اي�����س��ب��ي،  اآلن  اأك�����د  اجل����دي����د، 
ال�سرق  ك��ي  اأي.  اإم.  ل�سركة  التنفيذي 
الأو�سط و اإم. اأي. كي اآ�سيا بقوله: نحن 
فخورون باإن�ساء مكتبنا واملركز اجلديد 
من  املالحية؛  دب��ي  مدينة  يف  لل�سيانة 
على  القائم  اأعمالنا  نطاق  تو�سيع  اأج��ل 
منوذج العمل الناجح على مدى ال�سنوات 
كي  اأي.  اإم.  ل�سركتنا  املا�سية  الثمانية 
و�سنغافورة.  �سنغهاي  يف  ومقرها  اآ�سيا 
وقد مت جتهيز مركز ال�سيانة اجلديد يف 
واملكائن  املتطورة  التقنيات  باأحدث  دبي 
بالإ�سالحات  ال��ق��ي��ام  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
العمرة  واإع���ادة  اجل���ودة  عالية  الدقيقة 
املركز  ه��ذا  اأن  كما  امل��ح��رك��ات.  مل��ّك��ون��ات 
مهند�سي  لفريق  ال��ق��اع��دة  مبثابة  يعد 
خدمات الدعم الفني وال�سيانة، الذين 
العريقة،  م�����س��ان��ع��ن��ا  يف  ت��دري��ب��ه��م  مت 
لتقدمي جمموعة وا�سعة من اخلدمات؛ 
ت�����س��م��ل ف��ح�����ض وت�����س��خ��ي�����ض الأع���ط���ال 

•• دبي - الفجر: 

ال�سرق  كي”  اأي.  “اإم.  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
عام  ت��اأ���س�����س��ت  وال���ت���ي  ذ.م.م.  الأو�����س����ط 
ل�  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رك��ات  ك���اإح���دى   2017
مركزاً  اف��ت��ت��اح��ه��ا  ع���ن  “كاتربيلر”، 
املالحية،  دب�����ي  م���دي���ن���ة  يف  م����ت����ط����وراً 
وال�سيانة  الأ�سلية  الغيار  لتوفري قطع 
والتي  ال�����س��رع��ة  متو�سطة  ل��ل��م��ح��رك��ات 
كي.  اأي.  اإم.  التجارية  العالمات  حتمل 
ت�سّنعها  ال��ت��ي  اإي.اإم.دي  و  ����س���ي.اإم  و 
�سركة كاتربيلر. و�سُيلبي املركز اجلديد 
للح�سول  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ع��م��الء  ح��اج��ة 
من  اجل��ودة  عالية  الدعم  خدمات  على 
الر�سمي  الف��ت��ت��اح  ح�سر  وق��د  امل�سنع. 
ملركز ال�سيانة مالكو �سركة اإم. اأي. كي. 
اإم. دي  اإي.  اإم و  ووك��الء حمركات �سي. 
املالحية،  دبي  مدينة  يف  العليا  والإدارة 
اطلعوا  املركز  داخل  حيث قاموا بجولة 
والتجهيزات  اخل��دم��ات  اأه���م  على  فيها 
والدعم  ال�����س��ي��ان��ة  ور���س��ة  امل��ت��واف��رة يف 

ال��ف��ن��ي��ة واإ���س��الح��ه��ا، وت��وف��ري خدمات 
ال�����س��ام��ل��ة، وال��ق��ي��ام بخدمات  ال�����س��ي��ان��ة 
الدورية  ال�����س��ي��ان��ة  واإع�������ادة  ال��ت��ج��دي��د 
الغيار  قطع  تخزين  ويتم  للمحركات. 
خمازننا  يف  ال�سيانة  لعمليات  الالزمة 
داخل ور�ض ال�سيانة، كما نقوم بتخزين 
م�ستودعاتنا  يف  اجل��دي��دة  ال��غ��ي��ار  قطع 
و�سنقوم  علي،  بجبل  احل��رة  املنطقة  يف 
بتعيني  اجل���دي���د  م���رك���زن���ا  يف  م��ب��دئ��ي��اً 
املحرتفني  ال��ف��ن��ي��ني  م���ن  م��وظ��ف��اً   16
واملدربني تدريباً عالياً يف جمال �سيانة 
تعزيزهم  و�سيتم  ال��ب��ح��ري��ة،  امل��ح��رك��ات 
يف  مهند�سينا  قبل  م��ن  الفني  ب��ال��دع��م 

�سنغافورة وبريطانيا.
واأ�ساف ناي�سبي: تعترب �سركة “اإم. اأي. 
امل��وزع احل�سري  الأو���س��ط  ال�سرق  كي” 
حتمل  التي  للمحركات  املعتمد  الوحيد 
اإم  �سي.  و  اإم.اأي.ك���ي  التجارية  العالمة 
منهم  عربية  دول  ع�سر  يف  اإي.اإم.دي  و 
الإم�����ارات وال�����س��ع��ودي��ة وال��ي��م��ن وعمان 
و���س��وري��ا والأردن  وال��ك��وي��ت  وال��ب��ح��ري��ن 

ولبنان.
�سوق  “تت�سم  بقوله:  ناي�سبي  واختتم 
باملناف�سة  ال��ب��ح��ري��ة  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
ال�����س��دي��دة، ل���ذى ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى تقدمي 
جمال  يف  املتقدمة  وخ��ربات��ن��ا  معرفتنا 
خدمات ال�سيانة من امل�سنع مبا�سرة اإىل 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  اع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ض  ينظم 
يف غرفة جت��ارة و�سناعة عجمان م�ساء 
ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل م��ل��ت��ق��ى رائ������دات ورواد 
“على نهج  2018 حتت �سعار  العمال 
�سراي  عجمان  ف��ن��دق  يف  وذل���ك  زايد” 
بهدف تعزيز التوا�سل بني رواد العمال 
وا�ستعرا�ض عدد من التجارب الناجحة 
واملتميزة وتبادل اخلربات بني احل�سور 
امل���ب���ادرات الفردية  وت�����س��ج��ي��ع  وحت��ف��ي��ز 

الرائدة.
واأو�سحت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي 
رئي�ض جمل�ض �سيدات اعمال عجمان، اأن 
حر�ض  يوؤكد  الثانية  ن�سخته  يف  امللتقى 
رواد  م��ع  املبا�سر  توا�سله  على  املجل�ض 
امللتقى جل�سة  ورائ��دات العمال، ليكون 
ع�سف ذهني بني احل�سور للتعرف على 
لقت  والتي  املبتكرة  وامل�ساريع  الف��ك��ار 
جن��اح��ا يف جم��ت��م��ع الع���م���ال واخل����روج 
ومنتجات  مل�����س��اري��ع  اب���داع���ي���ة  ب���اأف���ك���ار 

جديدة.

روؤية  على  الط��الع  اإىل  امللتقى  ويهدف 
امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه-  اهلل  ��ب  ط��يَّ  - ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
يف امل����ج����الت  ال�����س��ن��اع��ي��ة وال���زراع���ي���ة 
اقت�ساديا  امل������راأة  ومت��ك��ني  وال��ت��ج��اري��ة 
����س���ارت على  ت��ق��دمي من����اذج  اإىل ج��ان��ب 
معر�ض  امللتقى  �سي�سم  كما  زاي���د،  نهج 

م�ساحب لعدد من امل�ساريع الناجحة.
اعمال  ���س��ي��دات  جمل�ض  رئ��ي�����ض  واأك�����دت 
عجمان، اأن دولة المارات تزخر بنماذج 
ملهمة م��ن رواد ورائ���دات الع��م��ال من 

ابداعية،  ���س��ب��غ��ة  ذات  م�����س��اري��ع  خ���الل 
مظلته  حت��ت  ي�سم  املجل�ض  ان  منوهة 
اأع�����م�����ال من  ����س���ي���دة   900 م����ن  اك�����رث 
ع�سوات وحا�سالت على رخ�سة بدايات 
ليحر�ض جمل�ض �سيدات اعمال عجمان 
منذ تاأ�سي�سه اإىل الرتقاء باملراأة العاملة 
وتنفيذ خطة تعتمد جملة من الربامج 

وامل�ساريع واملعار�ض واللقاءات.
وا����س���ادت ب��ج��ه��ود ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
للم�ساريع  النجاح  كافة مقومات  توفري 
التمويلية  اجلهات  خ��الل  من  اخلا�سة 

بتقدمي  م��ع��ن��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات  واع���ت���م���اد 
الدورات  وتنظيم  وال�ست�سارة  التوجيه 
وال����ور�����ض ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي ت���ع���زز من 
على  العمال  �سيدات  م�ساريع  تناف�سية 
ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع  اخل�����س��و���ض  وج���ه 

واملتو�سطة عامة. 
���س��ب��اب و�سابات  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  ودع���ت 
امللتقى  يف  وامل�ساركة  للح�سور  العمال 
النماذج  م���ن  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
اإمكانية  ج��ان��ب  اإىل  ال��ن��ج��اح  وق�����س�����ض 

التعاون وال�سراكة بني احل�سور.  

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

كرم ال�سيخ حممد بن كايد القا�سمي – رئي�ض 
اخليمة  راأ����ض  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة 
د. عبد  �سعادة  الدائرة  عام  بح�سور مدير   –
ال��رح��م��ن ال�����س��اي��ب ال��ن��ق��ب��ي، ال��ط��ال��ب��ة عرين 
ال�سمري من جامعة عجمان، ود.زينة ال�سفار 
– الأ�ستاذ امل�سارك يف كلية القانون يف جامعة 
ع��ج��م��ان وامل�����س��رف��ة ع��ل��ى ال��ط��ال��ب��ة – وذلك 
لفوزها بجائزة التكرمي الت�سجيعي يف الدورة 
القت�سادي  اإ����س���دارك  م�����س��اب��ق��ة  م��ن  الأوىل 
الأول، التي اأطلقتها الدائرة يف العام املن�سرم.

ويف ت�سريح له اأو�سح د. عبد الرحمن ال�سايب 

النقبي – املدير العام للدائرة – اأن اقت�سادية 
راأ������ض اخل��ي��م��ة ف��ت��ح��ت ال���ب���اب اأم�����ام الطالب 
والكليات  اجلامعات  خمتلف  م��ن  والطالبات 
درا�ساتهم  وت��ق��دمي  للم�ساركة  ال��دول��ة  داخ���ل 
اإ�سدارك  م�سابقة  يف  للم�ساركة  واأب��ح��اث��ه��م 
منها  اإمي��ان��ا  املا�سي،  العام  الأول  القت�سادي 
عجلة  دف��ع  يف  ودوره  العلمي،  البحث  باأهمية 
وال�ستثماري،  والتجاري  القت�سادي  التطور 
وح���ر����س���اً ع��ل��ى ب���ن���اء جم��ت��م��ع م���ع���ريف مبتكر 
يف  للدولة،  القت�سادي  للم�ستقبل  م�ست�سرف 
الأبحاث  ذوي  الطالب  تكرمي  تتبنى  م�سابقة 

املتميزة، وطباعتها ون�سرها.
وت��ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ة ع��ري��ن ال�����س��م��ري ببحثها 

املو�سوم: الإدارة الذكية يف اإمارة راأ�ض اخليمة، 
من  بحثها  باعتبار  ت�سجيعيا  تكرميا  ون��ال��ت 
اأف�سل امل�ساركات التي قدمت للجائزة. واأعلن 
راأ���ض اخليمة قررت  اقت�سادية  ب��اأن  النقبي  د. 
املجال  ف��ت��ح  امل�سابقة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة  يف 
 – العربية  ال���دول  م��ن  اجلامعات  طلبة  اأم���ام 
يف  – للم�ساركة  ح�سرا  البكالوريو�ض  دار�سي 
على  املو�سحة  امل�ساركة  �سروط  وفق  امل�سابقة، 
باأنه  علما  ل��ل��دائ��رة،  الر�سمية  امل��واق��ع  جميع 
طريق  ع��ن  اأو  ف��ردي��ا  ال��رت���س��ح  للطلبة  ميكن 
مبادرة  ب��ري��د  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  ع��رب  جامعاتهم، 

راأ�ض اخليمة تقراأ
 rakreads@economic.rak.ae 

اأف�سل  اأجل تقدمي خدمة  املنطقة، من 
و�سمان  ر���س��اه��م  ل��ع��م��الئ��ن��ا، وحت��ق��ي��ق 
اإم.  تطوير املبيعات ملحركاتنا من طراز 
اأي. كي و �سي. اإم و اإي. اإم. دي، ون�سعى 
ال�ساملة  التوقف  حمطة  نكون  اأن  اإىل 

لتزويد خدمات ال�سيانة يف املنطقة«.
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 اإعادة اإعالن بالن�شر 

2018/18 منازعات ايجارية 
اىل املدعي عليها / �سركة جبل اتني لتجارة مواد البناء - ذ م م 

وميثلها / �سليم بن م�سلم بن بخيت زعبوت 
حيث ان املدعية / منال في�سل حممد علي 

قد اقامت الدعوى احلقوقية 2018/18  منازعات ايجارية �سد املدعي عليها 
وملا �سنورد فيما بعد/وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 

الق�ساء بالزام املدعي عليها بف�سخ عقد اليجار املوؤرخ )2017/8/30( والق�ساء بالزام املدعي عليها 
باخالء العني املوؤجرة طبقا للبند 18/اأ من العقد وذلك لعدم التزامها ب�سداد الجرة ، وت�سليمها 

للمدعية خالية من ال�سواغل وبالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املوافق  الح���د  ي���وم  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  مبحكمة  ال���دع���وى  ادارة  مكتب  اىل  ح�����س��ورك  يقت�سي  مم��ا 

2018/3/18  م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
 مدير  اإدارة الدعوى
 معاذ احمد العمو�ش 

    حكومة  را�ش اخليمة 
دائرة املحاكم

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كافيه بي - �س ذ م م 
ب��ردب��ي -  ب��ن جمعة ال م��ك��ت��وم -  ب��ن م��ك��ت��وم  S04 م��ل��ك ال�سيخ اح��م��د  ال��ع��ن��وان : حم��ل 
 : الرخ�سة  رق��م  حم����دودة.  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   - الأول  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   1170759  : ال��ت��ج��اري  بال�سجل  القيد  رق��م    733977
ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  ال��ت��ج��اري لديها  ال�سجل  ال��ت��اأ���س��ري يف  ق��د مت  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
اأع���اله، وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2017/8/8 وامل��وث��ق ل��دى كاتب  امل��ذك��ورة 
التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2017/8/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
 3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  �م�ساركوه  الكتبي  املعني  امل�سفي  اإىل 
- هاتف 04-3215355  الوىل  القوز   - بردبي   - املوؤقتة  اللجنة  دبي   ملك مكتب ويل عهد 
فاك�ض: 3215356-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : موبيليتي بيمنت �سوليو�سنز - �س ذ م م      
العنوان : مكتب رقم 315 - ملك ال�سيخه مهره احمد الغرير - ديره - الق�سي�ض 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 732630  رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1167576  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعاله،  ال�سركة املذكورة  باإنحالل  ال�سجل التجاري لديها  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/6/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2017/6/4   وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني  علياء ابراهيم لتدقيق احل�سابات  العنوان :  مكتب رقم M110 - ملك 

 ال�سيخة مهره احمد ماجد الغرير - الق�سي�ض الثانية ديرة  - هاتف :        
فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/الكتبي �م�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف 3215355-04 فاك�ض: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
بتاريخ 2017/8/8   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  - �س  كافيه بي 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/8 وعلى من لديه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ض 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�سم امل�سفي/ علياء ابراهيم لتدقيق احل�سابات  
العنوان :  مكتب رقم M110 - ملك ال�سيخة مهره احمد ماجد الغرير - 
الق�سي�ض الثانية دي��رة  - هاتف :        فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
موبيليتي بيمنت �سوليو�سنز - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
 2017/6/4 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/6/4 بتاريخ 
مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من 
امل�ستندات  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  ليندا لل�سياحة - �س ذ م م   
التجاري  العنوان : مكتب رقم 1903 - ملك حممد ظفر خان - برج خليفة - اخلليج 
رقم    702288 : الرخ�سة  رق��م  م�سوؤولية حم��دودة.  ذات   : القانوين  ال�سكل   - بردبي   -
القيد بال�سجل التجاري : 1129122 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2018/1/28   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  2018/1/28  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل  اجلري�دي للتدقيق �املحا�سبة 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : فينتو�س لالإ�ستثمار - �س ذ م م   
ال�سكل   - دب��ي  ب��ر   - م - اجل���داف  م  ذ   - للعقارات  دب��ي  2A - ملك  : م�ستودع  العنوان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 763011  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1239343 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2018/3/1  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/1  وعلى 
للتدقيق  اجل��ري�دي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العنوان  �املحا�سبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلري�دي للتدقيق �املحا�سبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
 - لل�سياحة  ليندا  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي 
�س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/28 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلري�دي للتدقيق �املحا�سبة 
 العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  04-2389721 
فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
 قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية فينتو�س لالإ�ستثمار - �س ذ م م   
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/3/1 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2018/3/1 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 404
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حمد عبداهلل هالل �سند املقبايل ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ علي حممود  
كلبت املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )�سنايف لتاأجري مواقف ال�سيارات( 

والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )734122(  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 405
ال�سادة / ورثة عبداملطلب بن احمد وميثله حممد عبداهلل  بان  ليكن معلوما للجميع 
ح�سته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - عبداملطلب  حممد  امل�سعود 
البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيد/ حممد عبداهلل امل�سعود حممد عبداملطلب - بنغالدي�سي 
اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية : املامون لتجارة الدوات الكهربائية وال�سحية - ترخي�ض 

رقم )122969( تعديالت اخرى : تنازل �ساحبة الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 408
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سوماتي مور وكي�سان موروكي�سان ، هندي  اجلن�سية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عبدال�سمد 
حممد يو�سف - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / مطعم املنظر اجلميل - تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )533095( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 409

اإماراتي اجلن�سية يرغب يف   ، ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ علي هيكل حممد كرم 
فاليا  ايتوب  جو�ض  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
تاأ�س�ست  للخط(  )الدعاية  با�سم  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي  فيتيل 
من  القانوين  ال�سكل  تغري  مت    )503906( رقم  مهنية  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة 

موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 407
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مري خان جومت مري خان - افغاين  اجلن�سية يرغب 
عبداهلل  احمد  ماجد  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
يو�سف اليا�سي - اإماراتي اجلن�سية يف رخ�سة )الوقت احلقيقي ملقاولت النجارة امل�سلحة( 
مبوجب الرخ�سة رقم )740702( - حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة ومت تغيري ال�سكل 

القانوين من :- موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 406
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل غلوم عبداهلل حممد اجل�سمي ، اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ابراهي كاريبادان بوناتيل  - هندي 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا احلوت البي�ض( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
ال�سكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت   - بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )749940(
التجاري  ال�سم  تغيري  مت  كما   ، خدمات(  بوكيل  فردية  )موؤ�س�سة  اىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  القانوين 
من )كافترييا احلوت البي�ض( اىل )مطعم احلوت البي�ض( ، كما مت تغيري الن�ساط من )بيع الوجبات 

اخلفيفة - كافترييا( اىل )مطعم( 
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

املدعي عليها 1/ �سركة اجماد الإلكرتوميكانيكية واملقاولت العامة - ذ م م 
املدعي عليه  2 / حممد حت�سيم �سايت ها�سم �سايت ها�سم 

تنفيذ لقرار عدالة حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى 2017/2576  جتاري كلي 
املقامة �سدكما من املدعي / بنك ابوظبي الول - فقد مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف 
الدعوى امل�سار اليها ، وعليه  فقد مت حتديد يوم الثنني املوافق 2018/3/19  ال�ساعة 
: 30 : 4 ع�سرا موعدا لجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ 
زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 306 ، هاتف 3275322  فاك�ض رقم 3275311  دبي ، 
راجني احل�سور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن 

كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم.
عبد احلميد زيتون 
خبري ح�سابي �م�سريف   

اعالن حل�شور اجتماع اخلربة

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ ورثة 
ال�سيخ �سقر القا�سمي - وميثلهم ال�سيخه وفاء �سقر بن  حممد القا�سمي وطلب الت�سديق 
وال�سادرة  اجلديدة  املركزية  ال�سيدلية  التجاري  ال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على 
بتاريخ  ال�سادر   141645 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من 
1995/8/4 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ علي عبداهلل عبدالعزيز 
احلمادي - اجلن�سية : الإمارات - وال�سيد/ غالم ار�سال غالم اف�سل - اجلن�سية : الهند 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ليكن  ال�سكل  ، وتغيري 
توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  العدل يف مدينة خورفكان  الكاتب  بان  للجميع  معلوما 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ عبيد 
هالل عبيد هالل النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
 ، الفنية  للمقاولت  ك�سمري  بوابة  التجاري  ال�سم  البالغة 100% يف  )ت��ن��ازل(  يف ح�سته 
 ، التكييف  ، تركيب وحدات  التك�سية والر�سيات   ، �ساد�سة  الرخ�سة مقاولت فئة  ن�ساط 
اأ�سباغ ، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 619490 
ال�سادر بتاريخ 2018/6/12 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ حافظ 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - باك�ستان   / اجلن�سية   - زم��ان  نا�سر  حممد 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
بني  ، بطلب اىل حمكمة  �سا�ستو غزاو دم�سى  املواطنة/  تقدمت 
)�سا�ستو(  من  ا�سمها  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  يا�ض 

اىل)جناة(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر العالن.
امرية ال�شرقي املحرمي   - موثق    

عبد االإله املتني  - قا�شي ابتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1576   

املنذر / اجاي �سيثي �ساند �سيثي 
املنذر اليه / ن�سال حممد داود خواجا 

املو�سوع : 
 ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )ور�سان - بناية -p18 حمل رقم 12( 
و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة 
اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه 
مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1575   

املنذر / اجاي �سيثي �ساند �سيثي 
املنذر اليه / ان ا�ض ان ام للخدمات الفنية - �ض ذ م م  

املو�سوع : 
 ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )ور�سان - بناية -p18 حمل رقم 10( 
و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة 
اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية 
التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه 
مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل 

املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1598   

املنذر / م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه / حممد جمعة مبارك بالل الفال�سي - )جمهول حمل القامة( 

( )ف��ق��ط مليون  ���س��داد مبلغ وق���دره ) 1.530.842.19  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
غري(  ل  فل�سا  ع�سر  وت�سعة  دره��م  وارب��ع��ني  واثنني  وثمامنائة  ال��ف  وثالثني  وخم�سمائة 
للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان 
املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املدنيونية املرت�سدة 
بذمتكم للمنذر مبا تت�سمنه طلب بيع العقار رقم 7115916  البالغ م�ساحته 1121.61 مرت 
ا�ستنادا  العلني  امل��زاد  بطريق  للمنذر  واملرهون  دبي  باإمارة  الوىل  العوير  مبنطقة  مربع 
لن�سو�ض القانون رقم 14 ل�سنة  2008 اخلا�ض بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة 

حقوق املنذر القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1597   

املنذر / م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه / حممد �سعيد خالد احمد ال علي )جمهول حمل القامة( 

( )ف��ق��ط مليون  ���س��داد مبلغ وق���دره ) 1.586.629.73  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
وخم�سمائة و�ستة وثمانني الف و�ستمائة وت�سعة وع�سرين درهم وثالثة و�سبعني فل�سا ل  
غري( للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة 
املدنيونية  بت�سوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  فان 
املرت�سدة بذمتكم للمنذر مبا تت�سمنه طلب بيع العقار رقم 1076  البالغ م�ساحته 552.40 
مرت مربع مبنطقة القوز الوىل باإمارة دبي واملرهون للمنذر بطريق املزاد العلني ا�ستنادا 
لن�سو�ض القانون رقم 14 ل�سنة  2008 اخلا�ض بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة 

حقوق املنذر القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1599   

املنذر / م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه / احمد حممد حت�سني ال قري�ض - )جمهول حمل القامة( 

الف  �ستمائة  )فقط   )600.995.23( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
للمنذر خالل ثالثون  فل�سا ل غري(  درهم وثالثة وع�سرين  وت�سعني  وت�سعمائة وخم�سة 
اتخاذ  املنذر يحق له  املهلة فان  ال�سداد خالل هذه  امتناعكم عن  تاريخه وحال  يوما من 
كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املدنيونية املرت�سدة بذمتكم للمنذر مبا 
تت�سمنه طلب بيع العقار رقم 4204 بالطابق رقم 42 مببنى ذا �سيجنات�سر 1 البالغ م�ساحته 
82.13 مرت مربع  واملواقف رقم 1 على قطعة الر�ض رقم 248 مبنطقة برج خليفة باإمارة    
دبي واملرهون للمنذر بطريق املزاد العلني ا�ستنادا لن�سو�ض القانون رقم 14 ل�سنة  2008 

اخلا�ض بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1589   

املنذر / اربيان �سنرت   - بوكالة املحامي / ح�سني لوتاه 
املنذر اليه / �سويت بيي 

وكالتنا عن اجلهة  بح�سب  وكالتنا  بح�سب  العديل  الن��ذار  لكم هذا  نوجه  لذلك 
والبالغة  اع��اله  عنها  املنوه  املبالغ  ت�سديد  اىل  ف��ورا  املبادرة  منكم  املنذرة طالبني 
65.500 درهم ويف حال ف�سلكم يف اداء بدلت اليجار املذكورة فاننا �سن�سطر ا�سفني 
اىل اللجوء اىل الق�ساء ملطالبتكم بها ا�سافة لطلب اخالء الوحدة املوؤجرة املذكورة 
اعاله وت�سليها للمنذرة خالية من كافة ال�سواغل وال�ساغلني مع كل ما ي�ستجد من 
م�ستحقات ايجارية حلني ال�سدادة ا�سافة للعطل وال�سرر و�سائر النفقات والر�سوم 

وامل�ساريف.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1588   

املنذر / كمال حمزة احل�سن - بوكالة املحامي / ح�سني لوتاه
املنذر اليه /�سركة احلريز للنقليات العامة  

لذلك نوجه لكم هذا النذار العديل بح�سب وكالتنا بح�سب وكالتنا عن اجلهة 
املنذرة طالبني منكم املبادرة فورا  وخالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ 
احلالة  وفق  اع��اله  املو�سوفة  املوؤجرة  العني  ت�سليم  اىل  الن��ذار  هذا  ت�سلمكم 
والو�ساف التي ا�ستلمتموها بتاريخ العاقة اليجارية حتى لن�سطر ا�سفني 
اىل اللجوء اىل الق�ساء للمطالبة مبا ذكر اعاله واعندها �ستتحملون ا�سافة 
التقا�سي وكل عطل و�سرر ينجم عن  ملا ذكر اعاله عافة الر�سوم وامل�ساريف 

ذلك.   
  الكاتب العدل

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2094 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - وورلد وايد اوك�سنريز ملتد - جافرا 2- اري�ض ليوي�ض مولتاندون 
3- وورلد وايد اوك�سنريز ملتد - جزر العذراء الربيطانية جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي / م�سرف عجمان - �ض م ع وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل املال - مبا 
ان املدعي / م�سرف عجمان - �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
املحكمة/ حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2018/1/31 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان 
باجلدول  ال��دور  �ساحب  املخت�ض  امل�سريف  اخلبري  بندب   : املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل 
وتكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيا وما ع�سى ان يقدمه 
او اي  او ���س��ور غ��ري جم��ح��ودة للعقود وامل��را���س��الت  ا���س��ول غ��ري منكرة  اخل�سوم م��ن 
معررات اخرى.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2018/3/21  ال�ساعة 

 .Ch2.E.22 30 : 09 �سباحا يف القاعة
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3105  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- كارياتيد للعقارات املحدودة املوؤ�س�ض ملنتجع النادي امللكي يف نخلة 
جمريا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممود احمد حممود الكندري   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  برد وبطالن التفاقية �سند التداعي والزام املدعي 
عليها واخل�سم املدخل بالت�سامن والتكافل بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )105.000 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
ال�سداد ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الح��د   امل��واف��ق  2018/3/25   ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2296  جتاري كلي               

اآل نهيان - موؤ�س�سة  ال�سيخ ذياب بن خليفة  اعمال  اإدارة  املدعي عليه / 1-مكتب  اىل 
امل��دع��ي/ حممد جمال �سيف حممد احلريز  ان  الق��ام��ة مب��ا  ف��ردي��ة  جمهول حم��ل 
والتنازل  البيع  ب��ط��الن  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ف��ال���س��ي   
عليها  املدعي  ل�سالح  الدعوى  مو�سوع  املركبة  على  املدعي  من  احلا�سل  والت�سجيل 
الثالثة مع بطالن كافة ما يرتتب على ذلك من اثار والزام املدعي عليهم بان يوؤدوا 
للمدعي 1.350.000.00 درهم مع الفائدة والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/3/21   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/377  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جورجيف �سينغ بارجيندر �سينغ  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة دبي للتاأمني - م�ساهمة عامة  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة ب�سم ملف النزاع رقم 2017/3365 نزاع مدين واملطالبة 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )16.500 درهم( والفائدة 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2018/3/19   ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �ض بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/112  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/بنك  ان طالب  م��اري ماكمينامني  جمهول حمل القامة مبا  �سيناد  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
الدعوى رقم 2017/501 عقاري  ال�سادر يف  نعلنكم باحلكم  �سركة م�ساهمة عامة    - ال�سالمي  دبي 
كلي يوم الحد  بتاريخ  2017/10/29  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره 
)107590.67( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا 
العالن 2- بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�سوع الدعوى ومالحقها والزام املدعي عليها 
العقاري  القيد  ا�سارة  املدعي وبالغاء  ال�سواغل ورد احليازة اىل  العقار مو�سوعها خاليا من  بت�سليم 
عليها  املدعي  ل�سالح  امللكية  ب�سهادة  وال���وارد  ال��دائ��رة  ل��دى  امل�سجلة  الذمة(  يف  املو�سوفة  )الج���ارة 
والتي جاء فيها )تخ�سع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/192  تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �سده/1- في�سل ا�سماعيل جمعه ا�سماعيل اجلنيبي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اآيات ح�سني حامد حممد عبدالعليم وميثله / 
اآي��ات ح�سني  ال�سادر من  اللنجاوي  مبوجب احلكم  حممد احمد علي احمد 
ب��الآت��ي :-  اع���اله ف��ان مكلف  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ح��ام��د حممد عبدالعليم يف 
تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/693 احوال نف�ض م�سلمني ب�سداد 
تاريخ  من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  دره��م(   98500( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
ال�ستحقاق او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن 

وال فان املحكمة �ستتخذ الجراءات القانونية بحقكم.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1961   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- حممد ر�سا خان  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�سركة لك�سرى خلدمات ال�سراف الإداري جلمعيات املالك - ذ م م  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله لتنفيذ القرار ال�سادر من 
جمعية املالك والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28.117( درهم وذلك  
اىل  وت�سليمه  فيو  ليك  مبنى   3309 رق��م  ال�سقة  عن  اخل��دم��ات  ر�سوم  عن 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2012/1257   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ   - تكنولوجي  اإنفورمي�سن  كري�ستال  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
2-�سريو�ض جنف جهان  زاد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

القا�سم  قد  ابراهيم حممد احمد حممد  اي��ران وميثله /  بنك �سادرات 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5750500( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/216   تنفيذ جتاري  
م وميثلها  م  ذ  املن�ساأت �ض  اى بي لدارة  اي��ه يف  ار  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مديرتها/ رغدة �سنار  2-احمد �سالح احمد جوهر جمهويل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �سركة جيني�ض خلدمات رجال العمال وتخلي�ض املعامالت 
ابراهيم   / وميثله  الهاملي  را���س��د  حممد  را���س��د  م���روان   / مالكها  وميثلها 
مو�سى علي مراد البلو�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )166389( درهم بالت�سامن  اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/113   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اأحمد حممد  عبداهلل �سعيد بن دميثان  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري وميثله / 
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1567969.73( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
   يف  الدعوى 2017/3635  جتاري جزئي 

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي :  �سركة كرياتيف لتجارة مواد التعبئة والتغليف - ذ م م 
املدعي عليها : �سركة يورو موفري�ض انرتنا�سيونال - �ض ذ م م  

كرياتيف  �سركة  من  املرفوعة  و  اعاله  املذكورة  الدعوى   يف  ح�سابيا  خبري  ندبنا  مت 
لتجارة مواد التعبئة والتغليف - ذ م م �سد �سركة يورو موفري�ض انرتنا�سيونال - �ض 
ذ م م - وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الحد  املوافق 2018/3/18  يف متام 
ال�ساعة 00 : 12 ظهرا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
، الطابق الول  ، بوابة رقم : 4  عند ح�سوركم لالجتماع   - دبي - مركز حمر عني 

مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

 يف الدعوى رقم 2017/4049  جتاري جزئي  
املدعى عليها : ح�سان البحر للتجارة العامة - ذ م م 

ميثلها / حممد �ساه عامل اأحمد ح�سني  )العنوان : اإمارة دبي - ديرة - فريج املرر - بناية 
 �سعيد خمي�ض الطابق الثاين - رقم مكاين 3017096743- هاتف متحرك : 050-7492328( 
- يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف  املدون ادناه وذلك 
امل��واف��ق 2018/3/18  وذلك  ي��وم  الح���د   ال�ساعة احل��ادي��ة ع�سره  م��ن �سباح  يف مت��ام 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك امل�سرق - �ض م ع   بيت املعرفة 
لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�ض امل�سيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
 اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات  

اعالن اجتماع خربة

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
          اعالن حكم بالن�شر         

يف  الدعوى رقم 2016/5158 م ج     
املرفوعة من املدعي : البنك التجاري الدويل - �ض م ع 

اىل املدعي عليه 1- انزو ا�ستوديو - �ض ذ م م   2- رجا هرنى حداد 
مليونني  قدره  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  الوىل  عليها  املدعي  بالزام   : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
و�سبعمائة وواحد واربعني الفا واربعمائة درهم و�سبعة و�سبعني فل�سا وبالزام املدعي عليه الثاين - ب�سفته 
قدره  مبلغ  حدود  يف  الوىل  عليها  املدعي  مع  بالت�سامن   - الوىل  عليها  املدعي  ملديونية  �سامن  كفيل 
قيد  تاريخ  من   %1 بواقع  التاأخريية  بالفائدة  عليهما  املدعي  الزام  مع   ، درهم  الف  وخم�سمائة  مليونني 
�سحيفة الدعوى وحتى متام ال�سداد  على ال تزيد الفائدة على ا�سل املبلغ املق�سى به ، والق�ساء ب�سحة 
وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر يف الأمر على عري�سة رقم 4776 ل�سنة 2016 يف حدود املبلغ ال�سادر به 
ذلك احلجز ، مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبوات هذا امليعاد دون طعن منكم على 

احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم اليجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم .

 مكتب اإدارة الدعوى 

حمكمة ال�شارقة  
االحتادية االبتدائية 

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم 2017/1299 جتاري كلي ال�شارقة  

اإعالن املدعي عليها بورود التقرير 
اىل املدعى عليه/ موؤ�س�سة التوت الأ�سود للتجارة العامة مالكتها / اذر حممد علي اف�سري 

حيث ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني 
قد اقام عليك الدعوى املذكورة اعاله لدى هذه املحكمة ، ونعلمكم بورود التقرير   

يوم  �سباح  من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
2018/4/3 وذلك لالإطالع والرد على الدعوى وا�ستالم ن�سختكم من التقرير والتعقيب عليه 
، ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر 

نظر الدعوى يف غيابكم.    
حرر يف  2018/3/7 م. 

 قلم اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

  اإعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليها / حممد عا�سف نياز 

نعلمكم بان املدعي / موؤ�س�سة اجرة ال�سارقة  يف الدعوى رقم 2018/1071  مطالبات ب�سيطة 
 قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  5260 درهم )خم�سة الف ومائتان و�ستون درهم( ، وفائدة 
، وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف  قانونية 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   154 رقم  الب�سيطة  املطالبات  دائرة  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
الدعوى  للنظر يف  ، وذلك  ال�ساعة 9.30 �سباحا   ، املوافق 2018/4/2  ، وذلك   امل�ستندات  كافة 
اتخاذ  �سيتم  ح�سورك  عدم   حال  ويف    ، عليه  مدعي  بو�سفك   - اعاله  اليها  امل�سار  املذكور 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
 مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

                       اىل املدعي عليه/ براون فالكون للمقاولت - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/12/12  يف الدعاوى املذكورة 

اعاله ل�سالح : -  

التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 
لن�سر هذا الإعالن.  

رئي�ش ال�شعبة     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
  2017/11219 عمايل جزئي  
 2017/11220 عمايل جزئي  

م
1
2

ا�سم املدعي
حممود فرحان عبداحلميد ثابت 

فراج عبا�ض عالم عبد الاله 

مبلغ املطالبة
9354 درهم + تذكرة العودة 
7704  درهم + تذكرة العودة

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/77  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-لك�سمان امارا�سينغ كماجلودا موداليج دون  جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عامة  م�ساهمة  �سركة   - ال�سالمي  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
املدعي  بني  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة   ومو�سوعها 
واملدعي عليه والزامه بت�سليم العقار مو�سوع الدعوى و�سداد مبلغ وقدره )1.067.000 
درهم( تعوي�سا عن العجز يف املبالغ امل�سلمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2018/3/25  
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/8  ا�شتئناف عمايل    
ح�سن  ملالكها  الفنية  للخدمات  ام  اف  تي  نوفو   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ال علي �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /حممد ال�سيد عبدال�سالم ال�سيد   قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2017/315 عمايل كلي بتاريخ 2018/1/2    وحددت لها 
جل�سه يوم الثنني  املوافق 2018/3/26  ال�ساعة 11.00 �سباحا  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4 رق��م 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1600   

املنذر / م�سرف اأبوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه / مرمي البري  - )جمهول حمل القامة( 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره ) 239.653.23 ( )فقط مائتان وت�سعة وثالثني 
ثالثون  خالل  للمنذر  غري(  ل  فل�سا  وع�سرين  وثالثة  دره��م  وخم�سني  وثالثة  و�ستمائة  الف 
يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة 
الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املدنيونية املرت�سدة بذمتكم للمنذر مبا تت�سمنه 
طلب بيع العقار رقم 1807 بالطابق رقم 18 مببنى 29 بوليفارد تي 1 البالغ م�ساحته  114.32 
مرت مربع واملواقف  B1-149 على قطعة الر�ض رقم 190  مبنطقة برج خليفة  باإمارة دبي 
ل�سنة  2008 اخلا�ض  القانون رقم 14  ا�ستنادا لن�سو�ض  العلني  املزاد  للمنذر بطريق  واملرهون 

بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
  اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليها / مريزا �سهباز بايق �ساجد بايق مريزا 
نعلمكم بان املدعي / موؤ�س�سة اجرة ال�سارقة  يف الدعوى رقم 2018/1073  مطالبات ب�سيطة 

 قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
واثنان  ومئتان  الفا  ع�سر  )ثمانية  درهم   18222.99 وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  الزام 
وع�سرون درهم وت�سعة وت�سعون فل�سا( ، وفائدة قانونية 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ 

ال�سداد ، وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   154 رقم  الب�سيطة  املطالبات  دائرة  اأمام  ح�سورك   يقت�سي  لذا 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
الدعوى  للنظر يف  ، وذلك  ال�ساعة 9.30 �سباحا   ، املوافق 2018/4/2  ، وذلك   امل�ستندات  كافة 
اتخاذ  �سيتم  ح�سورك  عدم   حال  ويف    ، عليه  مدعي  بو�سفك   - اعاله  اليها  امل�سار  املذكور 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/222  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/جي اي تي لتجارة املعدات ال�سناعية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:علي  �����ض.ذ.م.م  املعدنية  لل�سناعات  امل��دع��ي/ال��واح��ة  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )22750( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2018/3/15 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch.1.C.13 لذا  ال�ساعة:08:30�ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/00627/2018 / �شكني
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/06330/2017   �شكني  - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده : مهرداد خداباندي   - جمهول حمل القامة    
حيث تقدم طالب التنفيذ : فالدي�سالف ليف �سوجوف 

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
من  خ��ال��ي��ة  للمدعي  وت�سليمها  امل���وؤج���رة  ال��ع��ني  ب��اخ��الء  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -1

�سواغلها 
2- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره  162500 درهم مائة واثنان و�ستون الفا 
وخم�سمائة درهم للفرتة من 2015/11/20 وحتى تاريخ 2017/7/19 بال�سافة اىل 

ما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ الخالء التام 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه 
الإعالن  اف���ادة  ت�سليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا  التنفيذ  ملف  اإغ���الق  �سيتم   / مالحظة 

بالن�سر خالل ع�سرة ايام من تاريخ ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ش املنازعات االيجارية
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العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1880  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-يف اي ب��ي لي��ت  �����ض.ذ.م.م  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد  ماكالنغ  ريتازا  /راجو�سدي  املدعي 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   23087( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB990491170AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/20 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1079  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عالء حممد جنيب للخدمات الفنية - �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / يو�سف حممود ال�سيد عرفات وميثله / ا�سماعيل 
ح�سن اإبراهيم ال�سفار - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   91414( وقدرها  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   mb991496339ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
اخلمي�ض املوافق 2018/3/22 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13481  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  �سي  دبليو  بوليفارد فيم دي   -1  / املدعي عليه  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد �سحيم رك��ن ال��دي��ن ق��د 
وتذكرة  دره���م(   92933( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
عودة مببلغ )3000( درهم والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2018/3/19 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/780  عمايل جزئي

ذ.م.م  جمهول  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  وط���ن  ازاد  ���س��رك��ة   -1  / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��وك��ت ح��ي��ات حم��م��د ب�سري ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   15122( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الح���د  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   AE180010881MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   11.00 ال�����س��اع��ة   2018/3/18
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1732  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  امت��ي��ده   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال��ن��ج��ار قد  امل��دع��ي /ع��ب��دال��رح��م��ن عبدالغني اح��م��د حممد  الق��ام��ة مب��ا ان 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   19991(
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb991645211ae:ال�سكوى رق��م 
املوافق 2018/3/20 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2307  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة اي دي كي للتجارة العامة  ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خليل  حممود  خالد  /ا�سالم  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180373780AE وحددت لها 
 ch1.B.10:بالقاعة 09.30 �ض  ال�ساعة   2018/3/25 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2486  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي  جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  اب��و عبيد ق��د  امل��دع��ي /ج��اب��ر ح�سني ج��اب��ر  الق��ام��ة مب��ا ان 
والر�سوم  دره����م(   94438( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB181179207AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2018/3/25 املوافق  الح��د 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11755  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عيادة دانة البيطرية  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  /�سيد عبداملنعم ال�سيد ال�سيد غيث قد 
 %9 ب��واق��ع  القانونية  ال��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م(   84300( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى  يف  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وبالر�سوم  العمالية  م�ستحقاته  قيمة 
املوافق  الث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   AE179016094MB:رقم
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ض   2018/3/19
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1909  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ساور اأند مور مل�ستح�سرات التجميل جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سكاف  �ساكر  عمر  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )84229 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180429065AE وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة رقم
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/644  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رمال لالن�ساءات ذ.م.م - فرع دبي ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اليا�ض  راي��ز حممد  املدعي /حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )29000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500( 
 mb990922011ae/2018:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م 
بالقاعة  ���ض   09.30 ال�ساعة   2018/3/18 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.10:رقم
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1339  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  البحرية جمهول حمل  للخدمات  ال��رباق   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��دي��ن  حافظ  /حميدول  امل��دع��ي 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   66333( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180092644AE وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة رقم:ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/9045  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ال�سماء العليا خلدمات احلرا�سة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/2/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  �سروار  حممد  ل�سالح/في�سل  اع��اله  املذكورة 
ت��وؤدي للمدعي مبلغ )8.040( درهم وتذكرة عودة ملوطنه  باأن  املدعى عليها  بالزام 
عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/383  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اجلر�سه لالعمال الفنية جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/حممد ال�سيد م�سعد �سلبي حممدين  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )17682(
مبلغ )1444( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4830  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال�سبلي  نيو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد كليم اهلل ابو الكالم  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )555( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/499  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  الث���اث  ل�سناعة  النوبي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/انيل كومار جويى  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13901( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1186( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/327  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ض.ذ.م.م  الغ��ذي��ة  ل�سناعة  امللكي  التاج  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عزيز الدليل الدين حولدير  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )18814( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1527( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/409  ا�شتئناف مدين 
اىل املحكوم عليه/1- فاتن بنت حممد توفيق الر�ساع جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/7/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
ال�ستئناف  بقبول  املحكمة  بحكمت  احمد  حممود  زك��ري��ا  ل�سالح/احمد  اع��اله 
�سكال ويف املو�سوع بالغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا ب�سحة وتثبيت احلجز 
التداعي للم�ستاأنف  ال�سيارة حمل  التحفظي رقم 41 ل�سنة 2015 مدين وبت�سليم 
وبالزام امل�ستاأنف �سدها امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة   اال�شتئناف
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/2063  احوال نف�ش م�شلمني

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ابوخ�سب  ابراهيم  نهال   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  ن�سر  حممود  عبدالفتاح  احمد  امل��دع��ي/ 
املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها با�سقاط ح�سانة املدعي عليها لولده 
منها )يو�سف 21 �سنة - عبدالعزيز 16 �سنه - �سهد 14 �سنة( والزامها بت�سليمهم 
)يو�سف  اب��ن��ائ��ه  ح�سه  ب��ال��غ��اء  احل��ك��م  لهم  امل��ق��ررة  النفقة  وا���س��ق��اط  للمدعي 
ال�ساعة  املوافق  2018/3/19    ي��وم  الثنني  وعبدالعزيز(. وح��ددت لها جل�سة 
القرهود  منطقة  يف  ال�سخ�سية  الح��وال  مبنى  يف   )7( رقم  بالقاعة  �ض   9.30
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/431  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة ديراج ان اي�ست كو�ست �ض.ذ.م.م  جمهول 
وميثله:غازي  ليمتد  كيه   3 م��اري��ن��ا   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  �سيفان   بن  احمد  ابراهيم 

2017/54 عقاري كلي بتاريخ:2017/9/24     
 10.00 ال�ساعة   2018/3/27 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/380  ا�شتئناف تظلم جتاري    
حمل  جمهول  ليمتد   �سيجارات  جولدن  1-�سركة  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ا�سماعيل  وميثله:علي  م.م.ح  للتبغ  امل�ستقله   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
ابراهيم اجلرمن قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/481 

تظلم جتاري بتاريخ:2017/11/22    
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/21 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/992  ا�شتئناف مدين    

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ح�ساين  �سامية   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف / �سركة ميثاق للتاأمني التكافلي �ض.م.ع - فرع دبي وميثله:علي 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 773/2016 مدين جزئي بتاريخ:2016/10/4     
 10.00 ال�ساعة   2018/4/18 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3619 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سركة ل�سكو لتجارة الزيوت وال�سحوم �ض.ذ.م.م  جمهويل حمل 
ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  م.م.ح  ماج  التنفيذ/جمموعة  طالب  ان  مبا  القامة 
اجلرمن قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10110( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   2- ب�سطب العالمة 
بوزارة  التجارية  ال��ع��الم��ات  ب���ادارة  امل�سجلة   tiger oil عليها  للمدعي  التجارية 
القت�ساد حتت رقم:241857 ومنعها من ا�ستخدام هذه العالمة باي وجه من الوجوه 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/173 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- �سركة البحار ال�سبع للتجارة ذ.م.م

وميثله:امل عمري ال�سبيعي 
باعالن املطعون �سدهما:1- امربيال كراون لتجارة احلديد �ض.ذ.م.م 2- 
�ساجنيف �ساتبال �سارما - ب�سفته ال�سخ�سية جمهويل حمل القامة نعلنكم 
باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/427  اأمر اأداء
اىل امل��دع��ي عليه / 1- ���س��ادان��ان��دا ب��رادي��ب ���س��ام��وي��ل ���س��ادان��ان��دا اي����دوارد 
احلبتور  احمد  املدعي/�سلطان  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ديفابرا�ساد 
اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب    . اجل�سمي  عبداهلل  مو�سى  رج��ب  وميثله:هاين 
فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/10/18 اإلزام املدعي عليه 
درهم   500  + وامل�ساريف  والر�سوم  للمدعي  دره��م   )265000( مبلغ  ب�سداد 
مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/59  عقاري كلي
علي(  جبل   - ح��رة  )منطقة  امل��ح��دودة  القاب�سة  افانتى  /1-���س��رك��ة  عليه  امل��دع��ي  اىل 
را�سد  �سعيد  وميثله:�سيف  ان��درى  اون��ا  املدعي/باركر  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
الغبار ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باحلكم ببطالن اتفاقية 
احلجز املوقعة بني املدعيان واملدعي عليها واملطالبة بالزام املدعي ب�سداد مبلغ وقدره 
)344405.00( درهم والفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ ال�سداد يف:2008/3/25 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�ساعة   2018/3/21
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/29  عقاري كلي

اىل املدعي عليه /1-انكور ا�سوك كومار كابور 2- اناند موحان مي�سرا لليت موهان 
الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�ض  ات�ض  املدعي/بنك  ان  القامة مبا  مي�سرا جمهول حمل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  علي  ال  رم�سان  ح�سن  وميثله:احمد  امل��ح��دود 
والر�سوم  دره���م   )1.041.443.32( وق����دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
Ch1.B.8 لذا  جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/3/21 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4100  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/�ستل لتجهيز الهدايا العالنية - موؤ�س�سة فردية اماراتية - ملالكها/جميل 
احمد حممد حزام 2- جميل احمد حممد حزام - ب�سفته املالك والكفيل ال�سخ�سي ملوؤ�س�سة 
�ستل لتجهيز الهدايا العالنية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج للتمويل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  ���ض.م.خ - فرع ل�سركة قد 
مببلغ وقدره )356.469.77( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
وحددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ 
 ch.1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/20  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/575  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/يحى زكريا احلاج علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة 
كونيك�سيون م.د.م.�ض وميثلها مديرتها/نادين طوين الغنمة وميثله:ب�سار عبداهلل علي 
املدعي عليه الول ب�سداد  الزام  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  امل�سايبة قد  ابراهيم 
مبلغ وقدره )11.521( درهم والزام املدعي عليهم من الول وحتى الثالثة بالت�سامن 
لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م   )285.740( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامم 
جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/4/4 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/271  جتاري جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �سناك�ض  عليه/�سغنت�سر  املدعي  اىل 
املدعي/�ساجترو لل�سياحة وال�سفر �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )157.575( درهم 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��وائ��د 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  ال�سداد  متام 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ض  امل���واف���ق:2018/3/15 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/412  جتاري جزئي

علي  ن��ور  حممد   -2 ����ض.ذ.م.م  هو�سبيتاليتي  بت�ض  وكافيه  عليه/مطعم  املدعي  اىل 
را�سد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ترو وود لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي 
�ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )87.500( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق:2018/3/18 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/576  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/مارينا تك للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
قد  ج��ورج حبيقه  م.د.م.���ض وميثله:روكز  & انريجي  مارين  املدعي/انرتنا�سيونال 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
من  �سنويا   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )244232.85(
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 ch.1.C.13:لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/3/26 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/364  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/نات�سورال قاردن للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من وايف ال�سناعية �ض.ذ.م.م وميثله:روكز 
تدفع  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  ج���ورج حبيقه 
�سنويا   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )13910.40( وق��دره  مبلغا  للمدعية 
الثالثاء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����س��داد  وح��ت��ى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  ت�سري 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ض  امل���واف���ق:2018/3/27 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/681  جتاري جزئي

���س��ايف جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه/ن�سري اح��م��د حممد  اىل 
اأقام  قد  ����ض.ذ.م.م  الركاب  ونقل  ال�سيارات  لتاأجري  فاليو  املدعي/ب�ست  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
ي��وم اخلمي�ض  لها جل�سة  وامل�����س��اري��ف. وح���ددت  وال��ر���س��وم  دره��م   )20349(
فاأنت  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  املوافق:2018/3/22 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2011  جتاري كلي

املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  م.د.م.����ض  تاميز  عليه/بري�سو�ض  املدعي  اىل 
امل��دع��ي عليهم  ال���زام  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  �����ض.م.ع  ال��ه��الل  م�سرف 
والر�سوم  دره���م   )5274341( وق���دره  مبلغ  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  والت�سامن  بالتكافل 
وحتى  م�����ن:2017/6/19   %9 مبعدل  التاأخري  وغ��رام��ات  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام واملطالبة ب�سحة احلجز و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 ch.1.B.8:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض  املوافق:2018/3/19  الثنني  يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1837  جتاري كلي

ادارة  املدخل / 2- بريل خلدمات  ، اخل�سم  را�سد  ابو  امل��دخ��ل/1- طالل  اىل اخل�سم 
ذ.م.م  العام  الربي  للنقل  �سارة  املدعي/�سركة  ان  القامة مبا  ال�سول جمهول حمل 
اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى  ال��ع��ام��ري ق��د  ال���ن���اوري  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د عي�سى 
والر�سوم  درهم   )1.001.950( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/3/26 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.22:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/59  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-ابروفد لتجارة املواد الغذائية جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سركة القدوة للمواد الغذائية ���ض.ذ.م.م وميثلها بالتوقيع 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها امر اداء للمطالبة  ال�سيد/ان�ض بديع قد 
ب�سداد مبلغ وقدره )47600( درهم. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2018/3/19
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3406  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- يونايتد لالملينيوم �ض.ذ.م.م )�سابقا( الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م 
)حاليا( 2- نا�سر رو�سن علي نا�سر ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �سريك بال�سركة املطلوبه 
يونايتد لالملينيوم �ض.ذ.م.م )�سابقا( الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/17  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  ذ.م.م  املعادن  بو�سكو لطالء  ل�سالح/�سركة 
بواقع  املبلغ  على  القانونية  والفائدة  دره��م   )34.423( وق��دره  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  ان 
الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  ال�سداد والزمتهما  9% م��ن:2017/10/9 وحتى متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  اعتبارا من 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2242  جتاري  جزئي 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه/1- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة التجارية 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �سوكورو  دل  �سينو  جر  املدعي/اجميديو  ان  مبا  القامة 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اجميديو 
التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  )اك�سنتيال  عليها  املدعي  بالزام  �سوكورو  دل  �سينو  جر 
�ض.ذ.م.م( بان توؤدي للمدعي )اجميديو جر �سينو دل �سوكورو( مبلغ وقدره )111.181( 
دولر امريكي او ما يعادلها بالدرهم الماراتي ب�سعر ال�سرف وقت التفيذ والزمتها 
بالر�سوم وامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/506  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/التميمي لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة 
�����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ن��واف ب��ن نايف ب��ن عائد 
اجل��ع��ف��ري ال��ع��ن��زي ق��د اأق����ام عليك ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة بالزام 
وال��ف��ائ��دة %9  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  وق���دره )14200(  امل��دع��ي عليه مببلغ 
الثنني  يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  من 
فاأنت  لذا   ch.1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/26 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1692  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  م��اه��ادي  �سينيفرياتنا  �سو�سانثا  عليه/1-برا�ساد  امل��دع��ي  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د  ����ض.م.ع  ال��ه��الل  ان املدعي/م�سرف  الق��ام��ة مب��ا 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/3/7 احلكم التمهيدي 
اعرتا�سات  ببحث  وكلفته  ندبه  ال�سابق  اخلبري  اىل  ال��دع��وى  ال��ت��ايل:ب��اع��ادة 
املعاملة  املغطاة يف �سوء كون  البطاقة  �ساأن  املاأمورية يف  املدعي واع��ادة تنفيذ 
ال�سادر  باحلكم  املقررة  وال�سالحيات  المانة  ب��ذات  وذل��ك  ا�سالمية  مرابحة 
الربعاء:2018/3/14  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  ب��ت��اري��خ:2017/9/13، 

 .ch1.C.14:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�ش الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/212  احوال نف�ش م�شلمني
ال��دي��ن ح��م��ادي جم��ه��ول حم��ل القامة  امل��دع��ي عليه / 1- حم�سن ع��الء  اىل 
دعوى  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حمود  يحيى  ر�سا  املدعي/  ان  مبا 
لها جل�سة  وح��ددت  ال�سداق.  موؤخر  بدفع  عليه  املدعي  وال��زام  لل�سرر  تطليق 
رق��م )9( يف  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 ���ض  امل��واف��ق  2018/3/20    ال��ث��الث��اء  ي��وم  
مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/7 تنفيذ جتاري

�سعيد احليائي جمهول حمل  ب��ن  را���س��د  ب��ن  فهد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اآر ب��ي ام ل��ت��اأج��ري ال�����س��ي��ارات ذ.م.م 
اأقام  ق��د  الها�سمي  ب��ره��ان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  وميثله:حممد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )210768( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/3  بيع عقار مرهون   

مو�سوع الق�سية:طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن )الفيال( رقم 25 ، الثنية الرابعة 
، املروج 9 ، �سارع رقم 5 ، الكائنة على قطعة الر�ض رقم 1285 ، امل�ساحة 74/813 مرت 
مربع ، منطقة الثنية الرابعة ، دبي ، المارات العربية املتحدة واحلكم لطالب التنفيذ 
بكافة طلباته يف الالئحة. طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق 
حمد  عبدالقادر  طريف  حممد  ���س��ده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب  امل��ح��دود   الو���س��ط 
جمهول حمل القامة مو�سوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة 
وهي عبارة عن ار�ض - املنطقة الثنية الرابعة - رقم الر�ض 1285 - رقم البلدية:394-
درهم   )3388992.91( به  املطالب  للمبلغ  وف��اء  مربع  مرت  امل�����س��اح��ة:813.74   -  5725

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2779  مدين جزئي

اىل اخل�سم املدخل/1- املهند�ض العربي لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة ذ.م.م 
اماراتية اجلن�سية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة الحتاد للتاأمني �ض.م.ع 
فرع دبي وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )250.000( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت 
 ch.1.B.10:لها جل�سة يوم الحد املوافق:2018/3/25 ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1212  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/منى ابراهيم احمد ال ابراهيم جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق��ام  قد  خليفه  ال�سيد  احمد  ال�سيد  عبدالرحمن  املدعي/عي�سى  ان 
 )20000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
التام.  ال�سداد  والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�ساعة:08:30�ض  امل�����واف�����ق:2018/4/2  الث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.D.17:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/113  مدين جزئي

اك����رام جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  اك����رام حم��م��د  امل��دع��ي عليه/جنيد  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  خور�سيد  حممد  خور�س�سد  املدعي/�ساهزيب  ان 
وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل��دع��ي ع��ل��ي��ه ب��ت��ح��وي��ل ملكية امل��رك��ب��ة نوع 
والزامه  با�سمه   T25927 اللوحة ، رقم  ، موديل 1993  ا�ض 400  ال  )لكز�ض 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  لذا   ch.2.D.17:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/20 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2800  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه /1-ج���م���ال ع��ل��ي خليفه ع��ل��ي ال�����س��ام�����س��ي جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/اوراجنزيب خان �سامبيل جل قد اأقام عليك الدعوى 
وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م   )105025( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/3/28 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12273 بتاريخ 2018/3/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/269  مدين جزئي

ان  القامة مبا  املدعي عليه /1-عبدالرحمن عبداملالك جمهول حمل  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ���ض.ذ.م.م  للهواتف  النور  املدعي/جبل 
املطالبة مببلغ وقدره )89275( درهم والفائدة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة   2018/3/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن
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�سمن مبادراتها يف �سهر القراءة الوطني

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تنظم حفاًل للفائزين يف م�ضابقة القارئ املبدع

ا�ست�سافه »معر�س421«بال�سراكة مع »فن اأبوظبي �»ف�ستمرب« 

»اأ�ضبوع الفنون« يختتم اأعماله مببيعات تتجاوز 467 األف درهم اإمارتي

•• اأبوظبي - الفجر

يوم  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  نظمت 
اأم�ض  الول يف م�سرح منارة ال�سعديات يف جزيرة 
وامل�ساركني يف  للفائزين  تكرمي  ال�سعديات، حفل 
الدورة اخلام�سة من م�سابقة »القارئ املبدع« التي 
الكتب يف  دار  اأف��رع مكتبات  كافة  تنظيمها يف  مت 

جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
املدير  ع��ل��ي  اآل  م���اج���د  ع���ب���داهلل  احل���ف���ل  ح�����س��ر 
دائرة  يف  ب��الإن��اب��ة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 
جلنة  واأع�����س��اء  اأب��وظ��ب��ي،   – وال�سياحة  الثقافة 
التحكيم التي ت�سم املوؤلف وال�ساعر علي ال�سعايل، 
الدكتورة فاطمة حمد املزروعي، الدكتورة ن�سيبة 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  اأط����ف����ال،  اأدب  ك��ات��ب��ة  ال��ع��زي��ب��ي 
ال�سعيبي، الكاتبة ميثاء اخلياط ع�سوة يف املجل�ض 
الإماراتي لكتب اليافعني، الكاتبة خديجة قد�سي 
موؤلفة كتب اأطفال وخمرجة اأفالم الذين قدموا 
للجمهور نبذة مبا�سرة عن عملية تقييم الطالب 

جلعل هذه التجربة حّية اأمامهم.
ب��ال��ت��ع��اون مع  ت��ق��ام  ال��ت��ي  وت��ه��دف ه���ذه امل�سابقة 
دائرة التعليم واملعرفة – اأبوظبي اإىل ن�سر ثقافة 
القراءة وحب الطالع بني طلبة املدار�ض واأفراد 
املجتمع ب�سكل عام، لتعزيز مبادرات دائرة الثقافة 
تعمل  ال�سدد حيث  هذا  اأبوظبي يف   - وال�سياحة 

وفق ا�سرتاتيجية ت�سلط ال�سوء على اأهمية اللغة 
اإبداعات  وت�سجيع  وثقايف  فكري  كوعاء  العربية 
املوهوبني يف جمال القراءة وتوجيه العناية نحو 
اأدب الطفل والنا�سئة واإثراء ال�ساحة الأدبية ون�سر 
املجتمع  اأف���راد  ب��ني  واملجتمعية  الثقافية  القيم 

وا�ستثمار الإبداعات الثقافية.
الإماراتي، ومن ثم  الوطني  بالن�سيد  بداأ احلفل 
الكرمي، وعر�ض فيديو  القراآن  لآي��ات من  تالوة 
ثم  وم��ن  امل�سابقة،  و���س��روط  اأه���داف  ع��ن  ق�سري 
فقرات  فيها  ق��دم  ال��زع��اب��ي  ت��رك��ي  للكاتب  كلمة 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  ب��دور  وم�سيداً  احلفل، 
– اأبوظبي التي تتبنى ا�سرتاتيجية وا�سحة تركز 
للمقيمني  الثقافية  احلياة  لإث���راء  ال��ق��راءة  على 
اأّن  القدم  وال��زوار على حد �سواء. فاملعروف منذ 
والتي  واأقدمها  للتعّلم  و�سيلة  اأّول  هي  ال��ق��راءة 
امل���ع���ارف والعلوم  ي��ك��ت�����س��ب  ت��ع��ت��رب م���ن خ��الل��ه��ا 
الكاتب  ال�سخ�ض  التي ي�سيغها  واملبادئ  والأفكار 
ال���ذي ل��دي��ه خ���ربة يف جم���ال م��ع��نّي لينقل هذه 
املهارات  منها  ليكت�سبوا  الآخ���ري���ن  اىل  ال��ف��ك��رة 

واخلربات من خالل قراءتها.
املدير  اآل علي  م��اج��د  ع��ب��داهلل  كلمة  ك��ان��ت  وم��ن 
دائرة  يف  ب��الإن��اب��ة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 
»اأوؤكد  فيها:  قال  – اأبوظبي،  وال�سياحة  الثقافة 
اأننا يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي نفخر 

بكم اأنتم اجليل القارئ الناهل من الثقافات الذي 
ي�سعى منذ نعومة اأظافره، لكت�ساب املعارف. اأنتم 
قادة امل�ستقبل الذي نعول عليه لال�ستمرار يف هذا 
احلبيبة،  اإماراتنا  ت�سهده  الذي  والنجاح  التطور 
وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  نكون  اأن  وي�سعدنا 
حتفيز  يف  الإ���س��ه��ام  ه��ذا  م��ن  ج��زء  – اأب��وظ��ب��ي 
اأفراد املجتمع على القراءة عرب مبادراتنا  جميع 
بف�سل  ننظمها وذلك  التي  واأن�سطتنا  وفعالياتنا 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  ودع���م  روؤي����ة 
»حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

اهلل«. 
وت��اب��ع اآل ع��ل��ي: »اح��ت��ف��اًء ب��ع��ام زاي���د، ن�سيء من 
خ���الل م��ب��ادرات��ن��ا ع��ل��ى ع��ط��اءات��ه واإ���س��ه��ام��ات��ه يف 
كان  زاي���د  فال�سيخ  وامل���ج���الت،  امل��ي��ادي��ن  خمتلف 
والثقافة  للتعليم  ال�سرتاتيجي  ب��ال��دور  ي��وؤم��ن 
اأننا يف  يف بناء الإن�سان و�سقل �سخ�سيته، ونوؤكد 
ملتزمون  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة 
بال�سري على نهج وفكر الأب املوؤ�س�ض �سعياً جلعل 
املجتمع  اأف����راد  ح��ي��اة جميع  اأول���وي���ة يف  ال���ق���راءة 
وب��خ��ا���س��ة ال�����س��ب��اب وال��ط��ل��ب��ة. م�����س��ت��ع��ر���س��اً اأهم 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  الكتب  دار  م�ساريع 
– اأبوظبي خالل العام اجلاري من بينها اإطالق 
للن�سر،  اأب���وظ���ب���ي  م��ن��ت��دى  م���ن  الأوىل  ال������دورة 
واح��ت��ف��اًء يف ع��ام زاي��د نعمل على اإ���س��دار كتابني 

�سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  عن 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه، الأول يت�سمن »اأقوال 
ال�سيخ زايد«، والثاين: »ق�سائد عن ال�سيخ زايد« 
عراء، على اأن نتبع ذلك بن�سر كتب  لعدد من ال�سُّ
اأخرى بهذه املنا�سبة على غرار ا�سهامنا يف عامي 
»القراءة« و« اخلري«، ُمْنطلقني من دورنا املهم يف 
تنفيذ ا�سرتاتيجية اإمارة اأبوظبي يف بناء جمتمع 

املعرفة«.
– اأبوظبي على  الثقافة وال�سياحة  وتعمل دائرة 
اإىل  م��وج��ه  ال��ع��ام،  ه��ذا  �ستطلقه  اأح���دث م�سروع 
على  وي��رك��ز  باهتماماتهم،  ُيْعنى  حيث  ال�سباب 
والبتكار،  وال��ت��ط��وي��ر  ال����ذات  تنمية  ك��ت��ب  ن�����س��ر 
كذلك يرتجم اأحدث الكتب يف املجالت وامل�ساريع 
والف�ساء،  ال��ع��ل��وم  يف  ال���دول���ة  ت��ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي 
والهتمام  امل��ع��رف��ة،  ون�����س��ر  ال�����س��ع��ادة،  وحت��ق��ي��ق 

بالفنون والثقافة.
ويف اإط����ار اح��ي��اء م�����س��روع ق��ل��م، ���س��ت�����س��در دائ���رة 
 24 ال�سنة  ه��ذه  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة 
والنا�سئة  ال�سباب  م��ن  اإم��ارات��ي��ني  ملبدعني  كتاباً 
ل  اأي مب��ع��دل  والإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 
يقل عن كتابني كل �سهر، وللعلم فاإن امل�سروع ل 
يكتفي بن�سر الأعمال الإبداعية، ولكنه، اإىل جانب 
وال�سباب،  النا�سئة  لتدريب  الور�سات  يعقد  ذلك، 
حتريرياًّ  املتمكنني  املبدعني  جيل  تكوين  لأج��ل 

وم�ساركات  وور�سات  دورات  جانب  اإىل  واإبداعياً. 
�ستقام على مدار  ال��ت��ي  ال��رح��ال��ة  ن���دوات  ع��امل��ي��ة، 

العام.
دائرة  من  التميمي  عبدالرحمن  فاطمة  واألقت 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي ك��ل��م��ة يف هذه 
امل��ن��ا���س��ب��ة ج����اء ف��ي��ه��ا »ل��ق��د واج��ه��ن��ا ال��ك��ث��ري من 
ال��ت��ح��دي��ات وال�����س��ع��وب��ات، وب��ف�����س��ل روؤي����ة دائ���رة 
وا�سرتاتيجيتها  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة 
كل  على  تغلبنا  الكتب،  دار  قطاع  عرب  الوا�سحة 
العراقيل، وا�ستطعنا جعل اللغة العربية والقراءة 
اأولوية لدى الكثري من الأطفال من عمر 6 حتى 
ا�ستقطاب  يف  العام  هذا  جنحنا  ولقد  عاماً.   12
احلكومية  املدار�ض  خمتلف  من  م�ساركة   500
واخلا�سة يف اأبوظبي ومنطقتي العني والظفرة«. 
الثقافة  دائ�����رة  »ارت���اأي���ن���ا يف  ال��ت��م��ي��م��ي  واأع���ل���ن���ت 
وال�سياحة – اأبوظبي توفري هذه امل�سابقة باللغة 
طالب  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح  جانب  اإىل  الإجنليزية، 
لت�سجيع  �سعياً  فيها  للم�ساركة  الثانية  احللقة 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال���ق���راءة امل�����س��ت��م��رة وت��ع��زي��ز زي���ارة 
الطلبة  ق��درات  امل�سابقة  وتقي�ض  العامة،  املكتبات 
على القراءة بطالقة باللغة العربية والإجنليزية، 
وعلى الطلبة امل�ساركني ا�ستعارة اأكرب عدد ممكن 
يف  املنت�سرة  ال��ك��ت��ب  دار  مكتبات  م��ن  ال��ك��ت��ب  م��ن 

خمتلف اأنحاء اإمارة اأبوظبي«.

املدير  ع��ل��ي  اآل  م���اج���د  ع���ب���داهلل  ق����ام  ث���م  وم����ن 
دائرة  يف  ب��الإن��اب��ة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 
الفائزين  بت�سليم  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة 
اجتياز  م��ن  40 ط��ال��ب��اً متكنوا  ج��وائ��زه��م، وه��م 
املا�سية  الأ�سهر  خ��الل  اأجريت  التي  الختبارات 
وال�ستيعاب.  والفهم  ال��ق��راءة  م�ستوى  لتحديد 
كما مت تكرمي جميع امل�ساركني يف امل�سابقة والذين 
اأولياء  بح�سور  طالباً،   500 اإىل  عددهم  و�سل 
امل�سابقة طالب احللقة  الأم��ور. وا�ستهدفت هذه 
 12 6 �سنوات ولغاية  الدرا�سية الأوىل من عمر 

�سنة للبنني والبنات.
متميزة  م�ساركة  العام  هذا  امل�سابقة  حققت  لقد 
من قبل الطلبة، فقد ا�ستقطبت امل�سابقة اهتمام 
اأّن  وبخا�سة  ���س��واء.  ح��د  على  واملعلمني  الطلبة 
ه���ذه امل���ب���ادرة ت�����س��ج��ع ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري الإب���داع���ي، 
والقدرات،  امل��ه��ارات  تنمية  يف  �سك  بال  و�ست�سهم 
وهو ما ي�ستجيب لأ�س�ض وركائز جمتمع املعرفة، 
كما �ستلعب دوراً موؤثراً يف ت�سجيع اأفراد املجتمع 
على القراءة، عرب تكري�ض اهتمام الطلبة باملعرفة 
العامة، حيث  املكتبات  من خالل القراءة وارتياد 
من  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  ت�سعى 
خالل التو�سع يف �سبكة مكتباتها اإىل جعل القراءة 
و�سغار  ع��ام،  ب�سكل  النا�ض  حياة  يف  يومياً  فعاًل 

ال�سن ب�سكل خا�ض.

•• اأبوظبي - الفجر

اختتمت م�ساء اأم�ض  الأول الن�سخة الثانية من 
معر�ض421  ا�ست�سافه  ال��ذي  الفنون«  »اأ�سبوع 
مببيعات  ف�ستمرب  و  اأبوظبي  ف��ن  م��ع  بالتعاون 
61 قطعة  جتاوزت 467 األف درهم نظري بيع 
الفتتاحية  الن�سخة  ع��ن   57% ب��زي��ادة  فنية، 

العام املا�سي.
 7 الفنون« خالل الفرتة من  »اأ�سبوع  اأقيم  وقد 
اإىل 11 مار�ض اجلاري، وافتتحه يف حفل خا�ض، 
م��ع��ايل حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة امل����ب����ارك، رئ��ي�����ض دائ����رة 
�سيف  و���س��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي،   – وال�سياحة  الثقافة 
�سعيد غبا�ض مدير عام دائرة الثقافة وال�سياحة 
- اأبوظبي، مب�ساركة �ستة �سالت عر�ض الفنون 

من املنطقة.
وقال �سعادة �سيف �سعيد غبا�ض، مدير عام دائرة 
»اأ�سبوع  »اأ�سبح  اأبوظبي:   - وال�سياحة  الثقافة 

اأ�سا�سياً يف توطيد العالقات  الفنون« يلعب دوراً 
بني �سالت عر�ض الفنون والفنانني واملجتمع يف 
الفنون  جامعي  ت�سجيع  يف  جنح  حيث  اأبوظبي، 
الأعمال  ب��اق��ت��ن��اء  �سغفهم  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اجل����دد 
الالفت  من  ك��ان  كما  م�سجعة،   باأ�سعار   الفنية 
ال�  ب��ني   اإماراتيني متميزين  فنانني   10 وج��ود 
34 فناناً الذين عر�سوا اأعمالهم يف احلدث، ما 
املحلية،  الفنون  �سوق  يف  امللحوظ  النمو  يعك�ض 

والذي نهتم بدعمه وم�ساندته«.
الأعمال  لع�ساق جمع  ال��ف��ن��ون«  »اأ���س��ب��وع   وق���دم 
لأعمال  القتناء  �سفقات  اإج��راء  فر�سة  الفنية 
من اإبداع فنانني عرب وعامليني باأ�سعار بداأت من 
650 درهماً. و�سارك يف احلدث هذا العام �ستة 
�سالت لعر�ض الفنون، من بينهم �سالت ت�سارك 
لأول م��رة ه��ي ميم ج��ال��ريي م��ن دب���ي، واحتاد 
مودرن اآرت جالريي من اأبوظبي، كما �سهد عودة 
�سلوى  املا�سي وه��ي؛  العام  �ساركت  اأرب��ع �سالت 

زيدان جالريي من اأبوظبي، وكوادرو فاين اآرت 
جالريي من دبي، و�سالتي اأثر وحافظ من جدة 

باململكة العربية ال�سعودية.
معر�ض421:  يف  مدير  احل�سن،  في�سل  وق��ال 
فن  م���ع  ن��ت��ع��اون  اأن  معر�ض421  يف  »ي�����س��رن��ا 
ن�سخًة  لنختتم  ف�ستمرب  وم��ه��رج��ان  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�سبوع  فعالية  من  باهراً  جناحاً  حققت  جديدًة 
ال��ف��ن��ون. وق���د ل��ق��ي احل���دث ت��ف��اع��اًل ك��ب��رياً بني 
اأُع��ج��ب زوارن����ا بتجربٍة  اأو���س��اط اجل��م��ه��ور، كما 
فريدة متلوؤها الأجواء املجتمعية احليوية خالل 
اأ�سبوع الفنون عرب تقدمي جمموعٍة متنوعة من 
امل�ساحات  يف  الت�سوق  وجت��ارب  الفنية  الأن�سطة 
وال�ستمتاع  املحليني  للم�سممني  املخ�س�سة 
اأ�سهى  وتناول  املحليني  الفنانني  من  باملو�سيقى 
عربات  م��ن  متنوعة  ت�سكيلٍة  �سمن  امل���اأك���ولت 
الأط��ع��م��ة وغ���ري ذل���ك م��ن الأن�����س��ط��ة الكثرية. 
مميزة  اأ�سبوع  نهاية  عطلة  الفعالية  �سكلت  كما 

بالن�سبة للمعار�ض امل�ساركة متكنوا خاللها من 
الو�سول اإىل �سريحٍة اأو�سع من املجتمع وحمبي 
اقتناء الأعمال الفنية يف دولة الإم��ارات ملنحهم 
الفنية  الأع��م��ال  من  ُيعجبهم  ما  اقتناء  فر�سة 
نختتم  وبينما  الإق��ل��ي��م��ني.  الفنانني  م��ن  ل��ع��دٍد 
معر�ض421  �سيوا�سل  الفنون،  ا�سبوع  فعالية 
ا���س��ت�����س��اف��ة امل��ع��ار���ض ال��ت��ج��اري��ة ل���ف���رتٍة اأط���ول 
اإىل  الفنون  ع��امل  لتقدمي  خا�سة  معار�ض  عرب 

زوارنا«.
وقالت ميجان كيلي هور�سمان من �سالة »ميم« 
�سيافة  يف  رائعاً  اأ�سبوعاً  ق�سينا  لقد  جالريي: 
اأ�سبوع  يف  لنا  م�ساركة  اأول  وه��ي  معر�ض421. 
الفنون، وقد �سعدنا بالتفاعل الكبري الذي اأبداه 
اجلمهور مع  الأعمال الفنية، كما �سررنا مبقابلة 
الأعمال  وجامعي  اجلديدة  الوجوه  من  الكثري 
مرة  امل�ساركة  اإىل  نتطلع  بدورنا  ونحن  الفنية، 

اأخرى يف اأ�سبوع الفنون القادم يف العام املقبل.  

»اأثر«  ب�سمة حر�ساين من �سالة  قالت  وبدورها 
لعر�ض الفنون: اأبدى اجلهور اهتماماً ملحوظاً  
اأنهم  كما  ال�سباب،  ال�سعوديني  الفنانني  باأعمال 
ال��ت��ي قدمت  امل��ن�����س��ة  رائ����ع م��ع  ت��ف��اع��ل��وا ب�سكل 
للتعرف على  اأب��وظ��ب��ي  ه��ن��ا يف  ف��ر���س��ة ج��دي��دة 
الفنون املعا�سرة، وهي املرة الأوىل التي ن�سارك 

فيها  بحدث فني خارج مدينة جدة. 
زيدان  �سلوى   « �سالة  من  زي��دان  �سلوى  وقالت 
»: اأعتقد اأن اأ�سبوع الفنون يقدم من�سة متجددة 
ل��ل��ق��اء ال��ف��ن��ان��ني م���ع ج��ام��ع��ي الأع���م���ال الفنية 
النتائج  كانت  وقد  املخ�سرمني،  اأو  اجلدد  �سواء 
اإجراء �سفقات  رائعة، وكان الزوار مقبلون على 
القتناء نظراً لل�سعر التناف�سي، والأهم من ذلك 
من  اأو�سع  �سريحة  منح  قد  الفنون«  »اأ�سبوع  اأن 
اجلمهور فر�سة الطالع على الفنون وال�ستمتاع 
كل  من  واحليوية  اجلمال  يلفها  التي  بالأجواء 
و�ساحنات  الفنية  ال���س��ت��ع��را���س��ات  ع��رب  ج��ان��ب، 

للعائالت.  منا�سباً  اأي�ساً  احل��دث  فكان  الطعام، 
يف  �سي�سهم  الفنون  اأ���س��ب��وع  اأن  ثقة  على  ون��ح��ن 
اإيجاد املزيد من الع�ساق والذواقة املحبني جلمع 

الأعمال الفنية هنا يف اأبوظبي، 
وق����د اأظ���ه���رت اأرق������ام ���س��ف��ق��ات الق���ت���ن���اء مدى 
اقتناء  �سفقة  ت�سمنت  والتي  م�ساركتنا،  جن��اح 
وكذلك  ���س��ري��ف،  ح�سن  للفنان  ورق  على  عمل 
عبدالعزيز  الإماراتي  للفنان  كبري  تكليف  عمل 
فنية  اأع��م��ال  جامع  اقتناهما  واللذين  الف�سل، 

جديد اطلع عليهما هنا لأول مرة.
جمموعة  لعر�ض  من�سة  الفنون  اأ�سبوع  ويقدم 
�سالت  تقدمها  التي  الفنية  الأعمال  من  كبري 
ع��ر���ض ال��ف��ن��ون ل��ل��ج��م��ه��ور يف دول����ة الإم������ارات، 

ومنحهم فر�سة اقتنائها،
 ك��م��ا ت���ق���دم ل���ه���واة ج��م��ع امل��ق��ت��ن��ي��ات والأع���م���ال 
اجلديد  �سغفهم  ممار�سة  فر�سة  اجل��دد  الفنية 

مبيزانيات مقبولة. 

مب�ساركة دائرة الثقافة �ال�سياحة 

اختتام فعاليات جوائز »Bravo Awards« العاملية للمو�ضيقى يف مو�ضكو
 Bravo Awards اختتمت يف مو�سكو على م�سرح البول�سوي التاريخي ال�سهري فعاليات حفل جوائز

العاملية للمو�سيقى.
وت�سمن حفل الختتام باقة جميلة من املقطوعات املو�سيقية الكال�سيكية والغناء الوبرايل لنخبة من 

الفنانني العامليني.
وكان مل�ساركة اإمارة اأبوظبي ممثلة يف دائرة الثقافة وال�سياحة احل�سور الفاعل يف حفل الختتام وذلك 

من خالل امل�ساهمة يف توزيع اجلوائز للفائزين.

يذكر اأن الفنان الإماراتي ح�سني اجل�سمي - ال�سفري فوق العادة للنوايا احل�سنة - ح�سل على جائزة 
 Bravo ال��ف��ن��ان الأك���رث �سعبية يف ال�����س��رق الأو���س��ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا« وذل���ك خ��الل حفل ج��وائ��ز«

مو�سكو. يف  والبوب  الكال�سيكية  للمو�سيقى  العاملي   Awards
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من  الثاين  اجل��زء  هو  تلفزيوين  برنامج  لتقدمي  حم�سك  ال��ذي  ما   •
)قعدة رجالة(؟

كان  ���س��واء  اأق��دم��ه  عمل  اأي  على  للموافقة  اجل��ي��دة  الفكرة  اإىل  اأ�ستند   -
تلفزيونياً اأو �سينمائياً اأو تقدمي برنامج. عند م�ساهدتي اجلزء الأول من 
)قعدة رجالة( اأعجبتني فكرته كغريي من اجلمهور، من ثم عند تر�سيحي 

لتقدمي اجلزء الثاين وافقت من دون تردد.
خالله. من  وجتربتك  فيه  م�ساركتك  عن  • حدثنا 

�سايل  املنتجة  ر�سحتني  عندما  امل�ساركة  يف  اأت��ردد  مل  بالتجربة.  �سعيد   -
وايل لتقدمي املو�سم الثاين مع كل من با�سل خياط واأحمد فهمي، واأهم ما 
�سّدين اإىل امل�سروع كما قلت لك �سابقاً هي الفكرة، لأنني وجدتها خمتلفة 
الرجل  يتعلق بعالقة  اأنها تالم�ض كل ما  اآخ��ر، خ�سو�ساً  برنامج  اأي  عن 
وامل��راأة من حب وكراهية وم�ساكل واأزم��ات ميران بها يف حياتهما. ف�ساًل 
عن متيز كل �سخ�سية يف الربنامج من �سيوف ومقدمني. اأتوقع اأن يلقى 

املو�سم الثاين جناحاً ملحوظاً يف حلقاته كافة.
موا�سم  يف  عر�ست  واأخ���رى  رم�سان  �سهر  يف  عر�ست  اأع��م��اًل  قدمت   •

بديلة، اإىل اأيهما متيل اأكرث؟
- �ساهدت يف الآونة الأخرية عرو�ساً لبع�ض امل�سل�سالت بعيداً عن ال�سباق 
الرم�ساين حققت جناحاً ملحوظاً. �سخ�سياً ع�ست التجربتني: يف رم�سان 
عر�ض يل )حالة ع�سق( مع مي عز الدين، والعام املا�سي ظهرت يف )احل�ساب 
يجمع( مع ي�سرا، وحققا جناحاً �سخماً. كذلك �ساركت يف )حكايات بنات( 
والدور  اجليد  العمل  اأن  يوؤكد  ذل��ك  اأي�ساً.  وجن��ح  الف�سيل  ال�سهر  خ��ارج 
اأق��ّدم��ه، ومدى  ال��ذي  ال��دور  الفي�سل. كل ما يهمني  املختلف هما  املتميز 
مالءمته يل، �سواء كان يف 30 اأو 60 حلقة، واأن يكون مكتوباً ب�سكل جيد 
ويفي�ض باأحداث مثرية حمبوكة درامياً، حينها �سيحقق النجاح من دون 

اأي ملل.
النهائي؟ اجلديد  م�سل�سلك  ا�سم  واقع(   )اأمر  • هل 

- حتى الآن ل اأجزم اأنه ال�سم النهائي، لكنه ا�سم قريب جداً من الأحداث 
ويعرب عنها، خ�سو�ساً اأنها تتطرق اإىل ال�سعيد. لذا ل اأعتقد اأن القيمني 

�سيغريونه جمدداً.
التجربة؟ هذه  خو�ض  على  �سجعك  الذي  • ما 

اأنه ي�سهد بطولتي  - الدور وفكرة امل�سل�سل، اأ�سف اإىل ذلك 
املطلقة لأول مرة يف الدراما التلفزيونية، اإىل جانب 

فيه  دوري  كذلك  مهمة.  ق�سية  يناق�ض  اأن��ه 
اأنه �سيكون  جديد علّي وب�سيط، واأرى 

للجمهور  قوية  مفاجاأة 

الذي �ساهدين يف قوالب فنية اأخرى خالل الفرتة املا�سية.
رفعت  حممد  ال�سيناري�ست  مع  مكثفة  عمل  جل�سات  جتمعني  الآن  حتى 
بدر ورمي م�سطفى  ال�سمريي، وكل من جنالء  ال�سوري جمدي  واملخرج 
قريب  م��وع��د  يف  بالت�سوير  للبدء  حت�سرياً  ق���ورة،  وم��ل��ك  وف��ي��ق  واأح��م��د 

لنتمكن من اللحاق بال�سباق الرم�ساين املقبل.
)اختيار  وه��ي  �سابقة  جت��رب��ة  ال�سمريي  جم��دي  امل��خ��رج  م��ع  ق��ّدم��ت   •

اإجباري(، ماذا عن التعاون معه للمرة الثانية؟
اإجباري(  ذل��ك يف )اختيار  ال�سمريي خم��رج مميز ج��داً، وظهر  - جم��دي 
اأّن  اإ�سافة اإىل  اإ�سادات وا�سعة على مواقع التوا�سل الجتماعي،  الذي نال 

التفكري خارج  اأحرتم  اأنني  اأي خمرج، خ�سو�ساً  ل م�سكلة لدي مع 
ال�����س��ن��دوق، وال�����س��م��ري خم��رج ذك��ي و���س��اح��ب روؤي���ة فريدة. 

بعد جتربتنا الأوىل يف  يف )اأم��ر واق��ع( نتعاون جم��دداً 
بتكرار  للغاية  �سعيد  �سخ�سياً،  اإج��ب��اري(.  )اختيار 

جناحاً  حققت  اأع��م��اًل  ق��ّدم  وه��و  معه،  التعامل 
كبرياً يف الدراما التون�سية، من بينها )ليلة 

مواطنته  بطولته  يف  �ساركت  ال��ذي  �سك( 
درة.

يجمع(  )احل���������س����اب  ع����ن  م�������اذا   •
النجمة  ج���ان���ب  اإىل  وال�����وق�����وف 

الكبرية ي�سرا؟
- دوري يف )احل�ساب يجمع( نقطة 
مهمة يف م�سواري الفني. تخوّفت 
منه يف البداية عندما ر�سحني له 
واملنتج جمال  املخرج هاين خليفة 
فعل  ردود  ح��ق��ق  اأن����ه  اإل  ال���ع���دل، 

النجاح  اأتوقع  اأكن  متباينة، ومل 
عن  اأم���ا  لل�سخ�سية.  ال��الف��ت 

ي�سرا  ج��ان��ب  اإىل  ال��وق��وف 
�ساهدتها  ف���ع���ن���دم���ا 

للمرة الأوىل �سعرت باأنها اأ�سغر مني يف ال�سن، فهي ك�سرت احلدود كافة، 
وكنت �سعيداً بالعمل معها وحمظوطاً لأن م�ساهدي كانت معها، فهي ممثلة 

تهتم باأدق الأمور، اإ�سافة اإىل اأنها تتعامل برقي مع فريق العمل كله.
فهمي؟ احمد  �سقيقك  وبني  بينك  فني  تعاون  يوجد  • األ 

اأن يجمعنا  اأم��راً م�ستحياًل، لكن من ال�سعب  - لي�ض التعاون مع �سقيقي 
عمل فني اإل اإن كنا فيه �سقيقني، وهذا حدث العام املا�سي عندما �ساركت 
ويف  بالتجربة،  �سعيداً  كنت  امل���دام(.  )ري��ح  م�سل�سل  يف  �سرف  �سيف  معه 
احلقيقة مل اأتردد يف الظهور مع �سقيقي، وبعيداً عن دوري كنت اأجل�ض معه 
للتح�سري والتجهيز لل�سخ�سية 

التي كان يج�سدها.

نادين الرا�ضي: الإن�ضان ل ثمن له
تعليقاً على عبارة ن�سرتها اإحدى معجباتها على �سفحتها على اأحد مواقع 
التوا�سل الجتماعي، جاء فيها: )اأ�سياء ل ت�سرتى: �سدق امل�ساعر، عفوية 
�سي  )ك��ّل  الرا�سي:  نادين  املمثلة  كتبت  الأوف��ي��اء(،  والأ���س��دق��اء  احل��دي��ث، 
بيقدر... ويف  ت�سرتيه غريك  ق��درت  ما  اإن��ت  اإذا  بامل�ساري رخي�ض،  ن  بيّتَمّ
متن..  اإل��و  ما  الإن�سان  باأغلى..  ي�سرتيه  مني  بيجي  اليوم  ا�سرتيتو  حال 

وا�سح؟(.

جنات تعود باأغنية منفردة
تعود جنات اإىل اإ�سدار اأغاٍن جديدة بعد غياب طويل، وحت�سر راهناً اأغنية 

منفردة تطرحها خالل احتفالت الربيع.
وبا�سرت الفنانة املغربية العمل على األبومها اجلديد املتوقع طرحه خالل 
مو�سم ال�سيف املقبل، فيما مل تنته من اختيار غالبية اأغانيه ب�سبب حالة 

احلزن التي عا�ستها الفرتة املا�سية بعد وفاة والدها.

فــن عــربــي

31
يخو�س ال�سباق الرم�ساين ب�)اأمر �اقع(

كرمي فهمي: كل ما يهمني الدور الذي اأقّدمه

اجلديد  مل�سل�سله  فهمي  كرمي  امل�سري  الفنان  ي�ستعد 
)اآخر نف�س( الذي تغري ا�سمه اإىل )اأمر �اقع( املقرر 
اأن يخو�س به �سباق الدراما الرم�سانية املقبلة، اإ�سافة 
اإىل تقدميه اجلزء الثاين من برنامج )كالم رجالة(. 
اأفالمه  اأحدث  ت�سوير  من  النتهاء  من  اقرتب  كذلك 
حتدث  عدة  فنية  تفا�سيل  بابا(.  )علي  ال�سينمائية 

عنها الفنان �املوؤلف كرمي فهمي يف هذا احلوار: 

عودة النجمة �سمرية اأحمد �سيرثي ال�سا�سة

رانيا فريد �ضوقي �ضعيدة مب�ضاركتها يف )باحلب هنعدي(
للم�ساركة  ف��ي��ه  ت��ت��اأه��ب  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
اجلديد  ال��ت��ل��ف��زي��وين  امل�سل�سل  ب��ط��ول��ة  يف 
امل�سرية  الفنانة  اأعربت  هنعدي(،  )باحلب 
بالن�سمام  �سعادتها  عن  �سوقي  فريد  رانيا 
�سعادتها  اأن  م��ب��ي��ن��ًة  ال���ع���م���ل،  ط���اق���م  اإىل 
لها  �سيتيح  امل�����س��ل�����س��ل  ه���ذا  لأن  ت�����س��اع��ف��ت 
الوقوف للمرة الثانية اأمام النجمة الكبرية 

���س��م��رية اأح���م���د ال���ت���ي ت���ع���ود اإىل ال���درام���ا 
منذ  اأع��وام   7 امتد  بعد غياب  التلفزيونية 
اأن قدمت م�سل�سل )ماما يف الق�سم(، الذي 
الفنانة  ابنة  �سخ�سية  رانيا  خالله  ج�سدت 

القديرة.
 وقالت رانيا اإن عودة النجمة �سمرية اأحمد 
�سيرثي ال�سا�سة، موؤكدًة اأنها فرحة بتج�سيد 

�سخ�سية ابنتها للمرة الثانية.
 ومن املقرر اأن ي�سارك يف العمل جمموعة 
كبرية من النجوم، من بينهم يو�سف 
�سعبان وخالد زكي وب�سرى ونبيلة 
عبيد )�ستظهر ك�سيفة �سرف(، 
وي���ع���ت���زم ���س��ن��اع ال��ع��م��ل بدء 
ال����ت���������س����وي����ر خ����الل 

الأيام املقبلة
جانب  على   
اآخر، بينت 
اأنها  ران��ي��ا 

)اأبو  م�سل�سل  يف  دوره����ا  ت�سوير  ت�ستكمل 
ال��ع��رو���س��ة( م���ع ���س��ي��د رج���ب و���س��و���س��ن بدر 
بردود  �سعادتها  الفقي، معربة عن  ونرمني 
امل�سل�سل  حققها  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  الأف��ع��ال 

لدى اجلمهور والنقاد.
اإىل ع���ودة الدراما  وق��ال��ت: )ك��ن��ا يف ح��اج��ة 
ال�سنوات  يف  ط��غ��ت  اأن  ب��ع��د  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
الأخرية م�سل�سالت العنف والدم والبلطجة، 
قوياً  دوراً  الجتماعية  الدراما  ت��وؤدي  حيث 
يف غر�ض القيم واملبادئ يف املجتمع اإذا ُكتبت 

هذه الأعمال ب�سكل جيد(.
احللقات  عر�ض  تنتظر  �سوقي  فريد  رانيا 
على  ال��دم(  )�سل�سال  م�سل�سل  من  الأخ���رية 
قناة )اأم بي �سي م�سر(، خالل الأيام املقبلة، 
عبلة  م��ن  ك��ل  م��ع  بطولته  ت�سارك يف  حيث 
ك��ام��ل وري��ا���ض اخل���ويل وران����دا البحريي، 
وه����و م���ن ت��األ��ي��ف جم����دي ���س��اب��ر واإخ�����راج 

م�سطفى ال�سال
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ر املراهقني من  طبيب قلب ُيحذِّ
ت�ضرفات ترفع �ضغط اأمهاتهم

وق�سطرة  القلب  اأم��را���ض  واأ���س��ت��اذ  ا�ست�ساري  النمر  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ر  َح���ذَّ
الذي  ال�سغط  ارتفاع  الأمهات من  ل�سكوى  الأبناء  ال�سرايني، من جتاهل 

ينتج عن النفعال نتيجة �سلوكيات الأبناء.
وقال الدكتور النمر يف تغريدة له على �سفحته مبوقع التوا�سل الجتماعي 
)رفعتوا  تراكم  الأم:  لكم  قالت  اإذا  املراهقني:  لالأبناء  هم�سة  )ت��وي��رت(: 
الغ�سب  ���س��دة  ع��ن  ��ا  ت��ع��ب��رًيا جم��ازيًّ لي�ض فقط  اأن���ه  فاعلم  ���س��غ��ط��ي(!!.. 

ا.. ولو ِق�ْسُتم �سغطها لوجدمتوه مرتفًعا!!. والنفعال ولكنه ح�سي اأي�سً

درا�ضة طبية حتذر: هذه الأدوية توؤثر يف عواطفك
ل فريق من الباحثني الأمريكيني اإىل ا�ستنتاج مثري للده�سة حول اآثار  تو�سَّ
اإيبوبروفني  اإذن من الطبيب، مثل  امل�سكنات التي يتعاطها الكثريون دون 
 "maxisciences" وبارا�سيتامول. وبح�سب الدرا�سة التي اأوردها موقع
ا  الناطق بالفرن�سية، فاإن هذه الأدوية رغم تخفيفها الأمل، فاإن لها اأعرا�سً
اإنها تعمل على الدماغ لتغيري امل�ساعر وحتى تعطيل  غري متوقعة؛ حيث 
الأدوي��ة كثري  .. مثل هذه  وبارا�سيتامول  اإيبوبروفني  املعلومات.  معاجلة 
حديثة  درا���س��ة  اأن  غ��ري  ب���اأمل،  ي�سابون  عندما  تناولها  يف  ت��رتدد  ل  منهم 
�سارة،  تاأثريات  لها  اجلزيئات  هذه  اأن  تك�سف  اأمريكيون  باحثون  اأجراها 
ولي�ست كما يبدو. واأ�سار الفريق البحثي اإىل، اأن الباحثني ا�ستعر�سوا عدًدا 
من الدرا�سات التي �سبق اإ�سدارها حول هذا املو�سوع، لكنهم اكت�سفوا �سيًئا 

مده�ًسا: اأن هذه الأدوية امل�سكنة توؤثر تاأثرًيا كبرًيا يف العواطف.
فتناول جرعة من اإيبوبروفني من �ساأنها اأن ت�سمح للن�ساء بتجاوز جتربة 
عاطفية موؤملة. وكما بينت التجارب، فاإن اجلزيء ي�ساعد على تقليل ال�سعور 
تاأثرًيا عك�سيًّا لدى  لها  اأن  اأخ��رى، ثبت  ناحية  العاطفية. ومن  بال�سدمة 
الرجال، كما يكتب املوقع. مثال اآخر على العاطفة اأجري على احليوانات 
اأقل  غينيا  خنازير  كانت  بارا�سيتامول،  من  جرعة  تلقي  فبعد  امل��رة؛  هذه 

قلًقا من الأمل اجل�سدي اأو العاطفي الذي ي�سعر به اأقرانها.
اإكمال مهمة  وخالل الدرا�سة، �ساركت هذه احليوانات يف لعبة تتكون من 
اأن من تناول بارا�سيتامول ارتكب العديد  يف حلظة معينة. والنتيجة هي 
من الأخطاء. الآثار النف�سية ل تتوقف عند هذا احلد. وهناك تاأثري اآخر 
غري متوقع لبارا�سيتامول يف العقل، وهو تاأثري اجلزيء على تعلق النا�ض 
تلقوا  الذين  اأولئك  اأن  التجربة  اأظهرت  وق��د  ميتلكونها.  التي  بالأ�سياء 
جرعة من امل�سكن، �سعروا اأن ممتلكاتهم قيمتها اأقل، بل اإن امل�سكنات كانت 
لها تاأثري عميق يف بع�ض القدرات املعرفية، مبا يف ذلك معاجلة املعلومات.
وفريقه؛  رات��رن  كايل  الدكتور  ح��دده��ا  التي  التجارب  م��ن  ال�سل�سلة  ه��ذه 
�سارة.  غري  تبدو  التي  للعقاقري  متوقعة  غري  اآليات  على  ال�سوء  �سلطت 

والنتائج التي مت حتليلها مثرية للقلق.
دون و�سفة طبية،  الأمل  ياأخذون م�سكنات  اأنه عندما  امل�ستهلكون  ويعتقد 
فاإنه �سيخفف من اأعرا�سهم اجل�سدية، لكنهم ل يتوقعون اآثارها النف�سية 
بو�سع  امل�سرعني  بالفعل  الأمريكيون  الباحثون  وين�سح  نطاًقا.  الأو���س��ع 
لوائح جديدة لهذه املواد امل�سكنة لالأمل، التي يبدو اأن جميع نتائجها على 

ال�سحة العامة مل ُتكت�َسف بعد.

الكرمي؟ القراآن  اآيات  عدد  • كم 
- 6200 اآية

يتكلم؟ عندما  الإن�سان  ي�ستخدم  ع�سلة  • كم 
- 44 ع�سلة

ذاكرة؟ احليوانات  اأقوى  • ما 
- اجلمل

معناها؟ فما  الأ�سل،  يونانية  اأثيوبيا  • كلمة 
- الوجه املحرتق

ال�سي�سان؟ عا�سمة  • ما 
- كروزين

اآخر؟ يف  �يغز�  عام  يحج  كان  الذي  اخلليفة  هو  • من 
- هارون الر�سيد

ل� النقدية  العملة  هي  • الزلوتي 
- بولندا

التمام  وظ��الل  الظالل  ا�ستخدم  من  واأول  الفلك  علم  عن  املثلثات  علم  ف�سل  من  اأول  اإن  تعلم  هل   •
والقواطع وقواطع التمام واجليوب وجيوب التمام يف قيا�ض الزوايا واملثلثات هم الريا�سيون العرب وياأتي 

على راأ�سهم يف هذا املجال ن�سري الدين الطو�سي املتويف عام 672 ه�/1274 م.
• هل تعلم اأن خمرتع رقا�ض ال�ساعة )البندول( هو ابن يون�ض علي بن عبد الرحمن بن اأحمد بن يون�ض 
ب�سحبة  اخت�ض  العرب.  عند  وامليكانيك  الفلك  علماء  من  وه��و  م.  ه�/1009   399 �سنة  املتويف  امل�سري 
اأول من اخرتع رقا�ض ال�ساعة وقد ا�ستعمله لقيا�ض الزمن لأنه متحرك  احلاكم باأمر اهلل الفاطمي. وهو 
حول حمور ثابت ذبذباته متواقتة نظرياً وقد ن�سب هذا الخرتاع من بعده لالإيطايل غاليلو املتويف �سنة 

يون�ض. ابن  بعد  ا�ستعماله  دائرة  و�سع  لأنه  م   1643
التجمد!! من  الطعام  ملنع  الثالجات  ال�سكيمو  رجال  • ي�ستخدم 

ملاذا؟! يعلم  احد  ول  له  �سدى  ل  البطة  • �سوت 
تنزل ان  امل�ستحيل  من  ولكن  الدرج  البقرة  ت�سعد  ان  املمكن  • من 

�سبعة هو  عددهما  جمموع  الرند  يف  متقابلتني  جهتني  • كل 

الفتى الذكي 
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منافع النعناع
مطّيب  نبات  النعناع 
ا�ستعمالت كثرية  له 
وال�سكاكر  )ال��ع��ل��ك��ة 
تنظيف  وم����ع����ج����ون 
الأ�����س����ن����ان وال�������س���اي 
وغريها  وامل��ث��ل��ج��ات 
م���������ن الأط�������ع�������م�������ة( 

وفوائد طبية جمة.
مفيد ل�ستى الأ�سقام

ع�سالت  ي����ه����دئ   -
املعدة ويح�سن تدفق 
)ع�سارة  ال�����س��ف��راء 

اله�سم  عملية  يفيد  ك��ذل��ك  ال��ده��ون.  ه�سم  يف  ُت�ستخدم  ال��ت��ي  امل����رارة( 
الرجتاع  تعاين  كنت  اإن  )جتنبه  امل�سطربة  الأم��ع��اء  ومتالزمة  وال��غ��ازات 

املعدي املريئي(.
- ي�ساعد يف التخل�ض من البلغم، ويخفف من حدة ال�سعال امل�ساحب للزكام 

واآلم احلنجرة.
ال�سام  وال��ل��ب��الب   )Hives( ال�����س��رى  ب�سبب  املتهيجة  ال��ب�����س��رة  يفيد   -

والبلوط ال�سام.

اأي متارين  اأو مت��ار���ض  ال��ق��ه��وة  ت�سرب  ��ا، ل  ي��وم��يًّ ���س��اع��ات   8 ال��ن��وم  يجب 
ريا�سية قبل الذهاب اإىل الفرا�ض، اأ�ساطري كثرية ن�سمعها عن النوم لكن 

هل هي حقيقية؟.
�سوؤال طرحته �سحيفة "لو �سوار" البلجيكية الناطقة بالفرن�سية، وحاولت 

الإجابة عليه من خالل اأ�سهر 5 اأ�ساطري يرددها الكثريون عن النوم.
- النوم 8 �ساعات يوميًّا: وفًقا لأخ�سائي النوم نيل �ستانلي "ثماين �ساعات 
يف املتو�سط، لي�ست مثالية"، فاحلاجة اإىل النوم فريدة لكل �سخ�ض، "فرتة 
ويف حالة  م�ستيقًظا،  تكون  ب��اأن  لك  ت�سمح  التي  التي حتتاجها هي  النوم 
رمبا  النهار،  خ��الل  بالتعب  ت�سعر  كنت  اإذا  النهار،  خ��الل  وتركيز  تاأهب 

عانيت من م�سكلة يف النوم خالل الليل".
- �سرب القهوة قبل النوم يبقيك م�ستيقًظا : اإذا كان بع�ض النا�ض ح�سا�سني 
لآثار الكافيني، فالأمر لي�ض قاعدة عامة، بالن�سبة لآخرين، الكافيني قد ل 
يكون له اأي تاأثري على الإطالق، ففي عام 1981، اكت�سف عامل الأع�ساب 
الأمريكي �سولومون �سنايدر، اأن هناك ا�ستعداًدا وراثيًّا لتكون اأكرث اأو اأقل 

ا�ستجابة لتاأثري الكافيني.

م�ساء  كل  القهوة  من  فنجانني  حتت�سي  كنت  اإذا  اأن��ه  اإىل،  �ستانلي  وي�سري 
ملدة 40 عاًما، وحدثت م�ساكل فجاأة يف النوم فتاأكد اأن هذه ال�سطرابات 

لي�ست ب�سبب القهوة.
اأن  ال��ن��وم  ي��وؤك��د خبري  �سلبي:  ت��اأث��ري  لها  ال��ن��وم  قبل  التمارين  - ممار�سة 
النوم  على  قدرتك  على  بال�سرورة  توؤثر  ل  امل�ساء  يف  التمارين  "ممار�سة 
اأن تهداأ مبا فيه الكفاية بعد التمرين  اأو �سلبي، فاملهم هو  اإيجابي  ب�سكل 

قبل الذهاب اإىل الفرا�ض".
-كلما تقدم العمر قل النوم: وفًقا لنيل �ستانلي، احتياجات النوم ت�سبط 
يف اأوائل الع�سرينات، ول تتغري ونحن اأكرب �سنًّا، الذي يتغري مع التقدم يف 
العمر هو قدرتنا على تلبية احتياجات النوم، لذلك ن�سبح اأكرث ا�ستيقاًظا 

يف الليل.
يحدث  النوم  و�سعية  تغري  ال��واق��ع،  يف  �سخ�سيتك:  يحدد  نومك  و�سع   -
من 12 اإىل 20 مرة يف الليلة الواحدة، وبالتايل "لي�ض هناك عالقة بني 
ا  و�سعية النوم اخلا�سة بك و�سخ�سيتك، اأما اإذا كنت متزوًجا، فلي�ست اأي�سً

موؤ�سًرا على قوة العالقة "كما ُيعتقد".

حقيقة 5 اأ�ضاطري �ضائعة عن النوم

الفنان ال�سيني اآي �يوي يقف اأمام عمله الفني الذي يج�سد طوافة مطاطية بطول 60 مرتًا حتمل عنوان 
الرحلة" �ت�سم حوايل 300 �سخ�س ميثلون الالجئني ، خالل تقدمي اإعالمي لبينايل �سيدين.  )ر�يرتز( "قانون 

فقال  ال�سمكات  هذه  بكم  و�ساأله  احدهم  عليه  ومر  كبريات  �سمكات  ثالث  ي�سطاد  ان  مهران  الفتى  ا�ستطاع 
الواحد بخم�سة دنانري فهي تزن الكثري فقال احملهم وتعاىل معي وذهب به اإىل احد البيوت الكبرية الفاخرة 

ثم اخذهم منه وقال انتظر هنا �ساأر�سل اليك نقودك وزيادة ف�سكره مهران وجل�ض ي�سرتيح على باب البيت .
تاأخر الرجل يف اخلروج فدق مهران الباب كثريا ول جميب فاأخذ يدور حول البيت ف�سم رائحة ال�سمك وهو 
ي�سوى عرف ان الرجل الدينء �سحك عليه فغ�سب وجرى حول البيت ونظر من احد النوافذ ف�سم رائحة 
ال�سمك القوية وعرف ان املطبخ قريب من ال�سباك فقام بالت�سلل من ال�سباك و�سار خلف الرائحة و�سمع احدى 
الن�ساء وهي تقول لقد انتهيت من حت�سري الطعام وغطيته هل اأتي اإليك به؟ فقال الرجل: دعيه الن وحينما 
ننتهي �سنطلبه وتركت املراأة ال�سمك فت�سلل مهران اإىل املطبخ ورفع الغطاء ف�سره ال�سمك امل�سوي فقرر امرا 
واخرج من جيبه ثالث ليمونات وبع�ض الرياحني كان قد ا�سرتاهم من ال�سوق لمه فقطع الليمون وو�سع يف 
بطن كل �سمكة قطع الليمون وبع�ض الرياحني ثم ت�سلل من ال�سباك م�سرعا اإىل ق�سر الوايل ووقف بني يديه 
وقال كنت اأحمل �سحنا كبريا به ثالث �سمكات م�سويات هدية من امي لك.. لكن هناك رجال اخد مني ال�سمك 
وقال انه احق به فجن الوايل ونادي �ساحب ال�سرطة وقال له لتذهب معه وتاأتي بالرجل وال�سمك معا.. عاد 
�ساحب ال�سرطة ومعه �ساحب البيت و�سحن ال�سمك وقد وقف الغالم والرجل بني يدي الوايل فقال للرجل 
كيف تاأخذ �سمك ملكا يل فقال له انا مل اآخذه بل ا�سرتيته من هذا الفتى فقال مهران م�سرعا ل انه كاذب لقد 
�سوته امي لك يامولي فقال الرجل انه فتى كاذب فقال مهران ل�ست بكاذب والدليل على ذلك لقد و�سعت امي 
به الليمون والرياحني اكراما للوايل ف�سحك الرجل وقال وها هو ال�سمك ليوجد به ليمون ول رياحني وفتح 
بطن ال�سمك واذا به يرى الليمون والرياحني فاأ�سقط يف يده وحمله �ساحب ال�سرطة اإىل ال�سجن يف الوقت 

الذي ا�ستمتع فيه مهران مبكفاأة كبرية جدا ومل يكن يحلم بها ومن يومها مل ي�سحك عليه احد.


