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

   
مناظري الركبة م�سيعة للوقت لكبار ال�سن

الغ�ضروف  ا�ضتئ�ضال  ج��راح��ات  اأن  حديثة،  اأمريكية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
التالف، اأو ما ُتعرف بجراحة تنظري الركبة، قد تكون م�ضيعة للوقت 
وال ت�ضاعد املر�ضى بعد �ضن اخلام�ضة وال�ضتني يف حت�ضن حركتهم اأو 

تخفيف االآالم.
وقال الباحثون اإن عامل ال�ضن يلعب دورا كبريا يف جناح هذه العملية، 
الغ�ضروف  بتلف  وامل�����ض��اب��ني  �ضنا  االأ���ض��غ��ر  للمر�ضى  مي��ك��ن  ح��ي��ث 
اال�ضتفادة من العملية اجلراحية مقارنة باملر�ضى املتقدمني يف ال�ضن. 
الغ�ضروف  وتنعيم  ب�ضقل  العملية،  ه��ذه  خ��ال  من  االأط��ب��اء  ويقوم 
التالف يف نهايات العظام، الذي ي�ضبب التيب�س واالأمل وقد يقومون 
اأن هذه اجلراحة  باإزالة قطع العظم ال�ضغرية. وتوؤكد االإح�ضائيات 

�ضائعة بني املر�ضى كبار ال�ضن رغم قلة فوائدها العملية لهم.  

عالمات القلق لدى الطفل
تفيد التقارير الطبية باأن الطفل الدارج )4 �ضنوات اأو اأقل( يتعّر�س 
الظروف  تفر�س  عندما  مثًا  امل��واق��ف،  بع�س  يف  القلق  من  لنوبات 
انف�ضاله اأو ابتعاده عن اأحد االأبوين، اأو عندما يوجد و�ضط غرباء، اأو 
يف بيئة ال ُت�ضعره باالأمان اأو تغمره ب�ضو�ضاء كبرية. يتعّر�س ال�ضغري 
يف مثل هذه احل��االت لدرجات عالية من التوتر، لكن ميكن اأن متر 

اأعرا�س هذا القلق دون ماحظة االآباء اأحياناً.
من  قلقه  نتيجة  االأب��وي��ن  باأحد  ب�ضدة  الطفل  يتم�ّضك  قد  الت�ضبث. 
باأ�ضياء يف مواجهة غرباء  الت�ضبث  درج��ات من  ُيظِهر  اأو قد  ابتعاده، 
العَر�س نتيجة خوف الطفل  ال ي�ضعر بطماأنينة معهم. يحدث هذا 
من القلق، ما يجعله يت�ضبث ويتم�ضك مبا يعرفه، وقد ال يرغب اأن 
اأو املعلمة با�ضتثناء االأم  اأو املمر�ضة  اأي �ضخ�س مثل الطبيب  يلم�ضه 

واالأب فقط.
الطماأنينة  االأبوين  اأح��د  مينح  اأن  املوقف  هذا  مع  التعامل  ويتطلب 
البيئة  يف  االأم����ان  عنا�ضر  وت��اأك��ي��د  ل��ه،  مرافقته  خ��ال  م��ن  للطفل 

املحيطة.
اأنفا�ضه  البكاء. قد ينخرط ال�ضغري يف نوبة بكاء حادة حتى تنقطع 
الوا�ضحة.  القلق  اإح��دى عامات  وه��ي  وال�����ض��راخ،  البكاء  ك��رة  من 
اإذا تكّررت هذه النوبات قد ال تكفي رعاية االأم واالأب لتهدئة الطفل 
اأخ�ضائي يف  ومنحه الطماأنينة، ويتطّلب االأمر عر�س ال�ضغري على 

الطب النف�ضي لاأطفال.
النوم. من اأعرا�س القلق لدى الطفل الدارج ا�ضطرابات النوم، كاأن 
يلح على اأن ينام بجوار اأمه، اأو يبكي كثرياً عندما يحني موعد النوم، 
اأو يتعّر�س لكوابي�س واأحام مزعجة توؤثر على ا�ضتغراقه يف النوم. 
الطفل،  ن��وم  مبواعيد  االأب��وي��ن  م��ن  خا�ضاً  اهتماماً  االأم���ر  يتطّلب 
وم�ضاعدته على النوم واال�ضرتخاء عن طريق قراءة ق�ض�س م�ضوقة 

ومرحة و�ضماع مو�ضيقى هادئة قبل النعا�س.

كيف مت�سي يف حو�ض اال�ستحمام؟
اإذا كنت ت�ضعى للح�ضول على فوائد ن�ضف �ضاعة من امل�ضي دون تكبد 
�ضاخن،  اال�ضتحمام مب��اء  اأن مت��اأ حو�س  اإال  ب��دين، فما عليك  عناء 

وت�ضرتخي به لنحو �ضاعة.
"الفبورو"  جامعة  يف  ب��اح��ث��ون  اأج��راه��ا  حديثة  درا���ض��ة  ك�ضفت  فقد 
اإىل  ي��وؤدي  ال�ضاخن  باملاء  اال�ضتلقاء يف حو�س مليء  اأن  الربيطانية، 

حرق �ضعرات حرارية )كالوريز(، مبا يعادل امل�ضي ملدة 30 دقيقة.
14 رجل، طلب منهم قيادة دراجة  واأج��رى الباحثون الدرا�ضة على 
هوائية ملدة �ضاعة ثم اال�ضرتخاء ل�ضاعة اأخرى يف حو�س ا�ضتحمام به 

ماء درجة حرارته 40 مئوية.
والحظ القائمون على الدرا�ضة، اأن اال�ضرتخاء يف حو�س اال�ضتحمام 
يوؤدي اإىل حرق 130 �ضعرة حرارية، مثلما يفعل امل�ضي لن�ضف �ضاعة، 

وذلك ب�ضبب ارتفاع حرارة اجل�ضد نتيجة �ضخونة املياه.
�ضاعة،   24 ملدة  للمبحوثني  ال��دم  ال�ضكر يف  العلماء م�ضتوى  وراق��ب 
فوجدوا اأن ن�ضبته بعد اال�ضرتخاء يف املاء ال�ضاخن اأقل 10 باملئة من 

ن�ضبته بعد �ضاعة من قيادة الدراجة الهوائية.
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الترباع.. عندما تتغزل املراأة بالرجل يف موريتانيا
اليوم  العربي ايل  ال�ضعر  العربية ظلت حا�ضرة يف  امل��راأة   اأن  املعروف  من 
وذكر  مل��دح  �ضعرهم  من  الكثري  يخ�ض�ضون  ال�ضعراء  ك��ان  اجلاهلية  ففي   ،

حما�ضن الن�ضا
لكن املراأة يف املجتمع املوريتاين عك�ضت القاعدة، اإذ اأبدعت �ضعرا باللهجة 

املحلية "احل�ضانية" يطلق عليه "الترباع."
العاطفة،  التعبري عن  واملبا�ضرة يف  بالو�ضوح  يتميز  ال�ضعري  االإب��داع  هذا 
حيث متتاز ن�ضو�ضه باعتمادها على ال�ضطر الواحد يف البيت، لكنها تعتمد 
خال  من  والده�ضة  االأث��ر  الإح��داث  الباغية،  االأدوات  ببع�س  اال�ضتعانة 

ال�ضور التي تعتمدها ال�ضاعرات.
والأن املجتمع املوريتاين جمتمع حمافظ وامل��راأة ال تتمتع بكامل حريتها، 

حتاول الن�ضوة التحرر من مراقبة املجتمع و�ضلطته.
اثلت  �ضهرين  اأ�ضهر   ... نكدر ن�ضرب  :" ما  املوريتاين  الترباع  ومن من��اذج 
ا�ضهر" وهنا تق�ضد ال�ضاعرة اأنها ال ميكن اأن ت�ضرب على فراق حبيبها �ضهرا 

اآخر ال�ضيما اإذا زادت مدة الفراق عن ثاثة اأ�ضهر .
كما  بالتلميح،  وتكتفي فقط  "الترباع"،  باال�ضم يف  امل��راأة حبيبها  تذكر  ال 
تتكلف  ح��ني  يف  دائ��م��ا؛  جمهولة  تبقى  احلبيبة  على  ذات��ه  ال�ضيء  ينطبق 
اإحدى �ضديقاتها بنقل ما جادت به قريحتها اإىل جمل�س الن�ضائي، اأو تر�ضل 
املراأة  �ضاعرية  تفجر  الباحثني  بع�س  ويرجع  ع�ضيقها.    "الترباع" اإىل 
فاملجتمع   عليها،  مفرو�ضة  كانت  التي  االجتماعية  القيود  اإىل  املوريتانية 
ي�ضع عراقيل كبرية اأمام املراأة الراغبة يف لقاء حبيبها، حيث تقل فر�س 
اللقاء وو�ضائل التوا�ضل. واإذا ا�ضطرت املراأة للتعبري عن حاالت نف�ضية ذات 
�ضبغة حميمية ، فهي تتخذ ال�ضرية واحلديث وراء ال�ضتار و�ضيلة للرتويح 

عن اآهاتها الغرامية وهنا تلجاأ للترباع .

خا�سية جديدة لت�سهيل 
البحث يف غوغل

اأطلقت �ضركة غوغل االأمريكية خا�ضية 
ت�ضهيل  �ضاأنها  م��ن  حمركها  يف  ج��دي��دة 
وتوفري  امل�ضتخدم  على  البحث  عمليات 

وقته، وفق ما ذكرت تقارير اإعامية.
اإظهار  اإىل  اجل��دي��دة  اخلا�ضية  وتهدف 
 "preview" اأو  خم��ت�����ض��ر  ع���ر����س 
الرئي�ضية  ال�ضفحة  يف  البحث  لنتائج 
دون احلاجة اإىل زي��ارة كل راب��ط ملعرفة 

حمتواه.
واأطلقت "غوغل" اخلا�ضية بالتعاون مع 
موقع "Stack Overflow"، الذي 
االإلكرتونية  التجمعات  اأ�ضهر  اأح��د  يعد 
ل��ل��م��ط��وري��ن ال��ب��اح��ث��ني ع���ن اإج���اب���ات يف 

خمتلف املوا�ضيع التقنية.
وع��ن��دم��ا ي��ق��وم امل�����ض��ت��خ��دم ب��ال��ب��ح��ث عن 
املحرك  يظهر  غوغل،  على  ما  معلومة 
خمت�ضر  بعر�س  مرفقة  اإجاباته  اأف�ضل 
مل���ا حت��وي��ه ال�����ض��ف��ح��ة اأو ال���راب���ط امل���راد 
التعمق  امل�ضتخدم  اأراد  حال  ويف  زيارته. 
املوقع  زي���ارة  حينها  فيمكنه  االإج��اب��ة  يف 

للتعرف على املزيد.
وال تزال اخلا�ضية يف طور التجربة ومل 

تعمم بعد على كل امل�ضتخدمني.

مذيعة تتحدى االإعاقة 
وتك�سب ثقة زمالئها

ا�ضحاب  من  تون�ضية  �ضابة  ول��دت 
الهمم تدعى جنات باإعاقة اأقعدتها 
حبها  اأن  اإال  متحرك،  كر�ضي  على 
للعمل االإعامي وعدم اال�ضت�ضام 
يف  كمذيعة  لتنجح  دفعها  ملر�ضها، 

اإذاعة حملية.
الن�ضال  ي���ب���داأ  ���ض��ب��اح  ك���ل  ف��ع��ن��د 
اليومي جلنات. التي حكمت عليها 
تكرب على  و  ت��رتع��رع  اأن  االأق����دار 
ت���ب���داأ يومها  و  م��ت��ح��رك.  ك��ر���ض��ي 
بالتفاوؤل و جتهيز نف�ضها وتتحرك 
رغم  ب�ضا�ضة  كر�ضيها  م�ضتعملة 

�ضيق امل�ضاحة يف منزلها العائلي.
وت�ضتمد جنات قوتها من والديها 
ال�ضرب  م��ع��ن��ى  ع��ل��م��اه��ا  ال���ل���ذي���ن 
وامل����ث����اب����رة ل��ت�����ض��ق ط��ري��ق��ه��ا دون 

اكرتاث ملا يعيقها.
ورغ��������م م�����ا ت���ع���ان���ي���ه ج����ن����ات من 
مقر  اإىل  ال���و����ض���ول  يف  ���ض��ع��وب��ات 
حتديا  لها  مثل  ذل��ك  ف��اإن  عملها، 
اإ����ض���اف���ي���ا ج��ع��ل��ه��ا حم���ل ت��ق��دي��ر و 
اح��رتام كبريين يف االإذاع���ة  حيث 
تدريجيا  ا���ض��ت��ح��وذت  وه��ي  تعمل، 
جنمة  لت�ضبح  زمائها  ثقة  على 
ب���رام���ج حوارية  ب��ث��اث��ة  االإذاع������ة 

تقدمها يف االأ�ضبوع الواحد.
ظروفها  رغ���م  ج��ن��ات  جن���اح  ق�ضة 
ال�ضعبة زادتها اإ�ضرارا  لبذل املزيد 
اأن  للمجتمع  لتثبت  ال��ع��ط��اء،  م��ن 
االإع��اق��ة ال تقوى على احل��ط من 

اإرادة اأ�ضحاب الهمم.

م�سجدان لندنيان 
بقائمة الرتاث 

الربيطانية  الثقافة  وزارة  اأدرجت 
ل��ن��دن��ي��ني ع��ل��ى قائمة  م�����ض��ج��دي��ن 
ال��������رتاث ال���ت���اري���خ���ي وامل���ع���م���اري 
اأ�ضدرتها  بتو�ضية  عمًا  الوطني، 
حماية  املكلفة  احلكومية  الوكالة 
الرتاث. وقالت وكالة "هي�ضتوريك 
اإنغاند" يف بيان اإن "القرار ي�ضمل  
املركز  م��ع  امل��رك��زي  ل��ن��دن  م�ضجد 
الثقايف امللحق به، وم�ضجد ف�ضل، 

الواقع يف حي �ضاوثفيلدز".
الدولة  وزي�����ر  ع���ن  ال��ب��ي��ان  ون���ق���ل 
اإيلي�س:  م��اي��ك��ل  ال����رتاث  ل�����ض��وؤون 
امل�ضجدين  ه���ذي���ن  "باإدراجنا 
نحافظ  ال  القائمة  على  الرائعني 
فح�ضب،  مهمة  عبادة  مواقع  على 
الغني  ب��االإرث  اأي�ضاً  واإمن��ا نحتفل 

للجماعات امل�ضلمة يف اإجنلرتا".
واأو���ض��ح��ت ال��وك��ال��ة يف ب��ي��ان��ه��ا اأن 
م�ضجد لندن املركزي الذي افتتح 
يف 1977 بو�ضر ببنائه يف 1970 
على اأر�س قدمتها حكومة ون�ضتون 
املعتقد  باأهمية  اع��رتاف��اً  ت�ضر�ضل 
امل��ت��ح��دة يف  اململكة  يف  االإ���ض��ام��ي 
ب�ضورة  الثقافات  متعدد  جمتمع 

متزايدة.

الراحة يف ال�سرير.. 
تزيد اآالم الظهر 

االأمل���ان���ي���ة جلراحة  ال���راب���ط���ة  اأ�����ض����ارت 
اآالم  ان��ت�����ض��ار  اإىل  وال��ك�����ض��ور  ال���ع���ظ���ام 
الظهر، بني  اأ�ضفل  اآالم  الظهر، خا�ضًة 
ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون ف����رتات ط��وي��ل��ة اأم���ام 

�ضا�ضات الكمبيوتر.
االآالم ال  اأن  االأمل����ان  االأط���ب���اء  واأو����ض���ح 
اإىل مر�س  االأح���ي���ان  اأغ��ل��ب  ت��رج��ع يف 
االإجهاد  ب�ضبب  تظهر  ولكنها  خطري، 
وامل�ضاكل  احل����رك����ة  وق����ل����ة  وال����ت����وت����ر 
يعانون  الذين  ويتعني على  النف�ضية.  
من اآالم الظهر، املواظبة على احلركة 
قد  ال�ضرير  يف  الراحة  الأن  والن�ضاط، 

تزيد من هذه املتاعب.
ولفت االأطباء اإىل اأنه نوع الريا�ضة اأو 
مكان ممار�ضة التمارين ال يهم ، ولكن 
االأه����م ه��و مم��ار���ض��ة اأي ن�����ض��اط بدين 
تعمل  حيث  ال�ضحية،  احل��ال��ة  ينا�ضب 
التمارين املتو�ضطة على تليني املفا�ضل 

وتدليك االأقرا�س وتقوية الع�ضات.
ون�ضح اأطباء الرابطة االأملانية جلراحة 
العظام الك�ضور باالبتعاد عن التدليك 
املري�س  ب��االإب��ر، الأن��ه��ا جتعل  وال��وخ��ز 
يف و�ضع �ضلبي، لكن ميكن اللجوء اإىل 
هذه الو�ضائل لتكملة الن�ضاط البدين.

ت�ضان  تي.اإت�س  كلية  من  ري�ضت  باميا  الدكتورة  قالت 
التي  ب��ب��و���ض��ط��ن،  ه���ارف���ارد  ج��ام��ع��ة  ال��ع��ام��ة يف  لل�ضحة 
اأ���ض��رف��ت ع��ل��ى ال��ب��ح��ث: ال��ن�����ض��اط ال��ب��دين ق��ل�����س خطر 
االأ�ضا�ضية  االأن�����ض��ط��ة  ك��ل م��ن  اآخ��ري��ن يف  االع��ت��م��اد على 
داخل  والتحرك  املاب�س  ارت��داء  )مثل  اليومية  للحياة 
اإدارة  اليومية )مثل  املفيدة للحياة  الغرفة(، واالأن�ضطة 
تتطلب  والتي  للبقالة(،  متجر  يف  الت�ضوق  اأو  االأم���وال 

قدراً اأكرب من االإدراك.
ميكن  اليومية  للحياة  املفيدة  االأن�ضطة  ه��ذه  وق��ال��ت: 
مر�ضى  ب��ني  احل��ي��اة  لنوعية  مهمة  حم���ددات  ت��ك��ون  اأن 
على  العثور  املهم  من  ف��اإن  وبالتايل  الدماغية  ال�ضكتة 
يف  االآخ��ري��ن(  )على  االت��ك��ال  خطر  تقلل  التي  العوامل 
للحياة  االأ�ضا�ضية  االأن�ضطة  يف  وك��ذل��ك  االأن�ضطة  ه��ذه 

اليومية.
واأج�����رى ال��ف��ري��ق، ال����ذي ق��ادت��ه ري�����ض��ت، ال��درا���ض��ة على 
عن  الوطنية  الدرا�ضة  يف  ي�ضاركون  �ضخ�س  األفي  نحو 
ال�ضحة والتقاعد يف حماولة ملعرفة ما اإذا كان الن�ضاط 
البدين وموؤ�ضر كتلة اجل�ضد، املقيا�س �ضائع لزيادة الوزن 

وال�ضمنة، قد ينبئان بحدوث عجز عن احلركة.
وخال 12 عاماً من املتابعة، مل يكن كم الن�ضاط البدين 
ب�ضكتة  االإ�ضابة  بخطر  مرتبطاً  االإن�ضان  يبذله  ال��ذي 
دماغية، لكن باحتمال اأن يعتمد على نف�ضه با�ضتقالية 

بعد ثاث �ضنوات من االإ�ضابة بال�ضكتة الدماغية.
من امل�ضكنات ما قتل

عند ال�ضعور باالأمل، عادة ما نتوجه اإىل �ضيدلية املنزل 
وناأخذ حبة م�ضكنة دون اأن نفكر طويا يف االأم��ر. لكن 
اأطباء دمناركيون وجدوا اأن هذه املواد قد ت�ضبب ال�ضكتة 

القلبية، خا�ضة مادتي ديكلوفيناك واإيبوبروفني.
مادتا ديكلوفيناك واإيبوبروفني على وجه اخل�ضو�س قد 
تو�ضلت  ما  هذا  القلبية،  بال�ضكتة  االإ�ضابة  يف  يت�ضببان 
طبية  جملة  يف  نتائجها  ن�ضرت  دمن��ارك��ي��ة  درا���ض��ة  اإل��ي��ه 
اأوروبية خمت�ضة باالأمرا�س القلبية. واأ�ضار الباحثون يف 
الدرا�ضة اأن امل�ضكنات ميكن اأن تت�ضبب يف حاالت فردية يف 
اآثار جانبية على نظام الدورة الدموية للقلب "وال�ضماح 
العقاقري بدون و�ضفة طبية وبدون  ب�ضراء هذه  للنا�س 
هذه  ب��اأن  للعوام  انطباعا  يعطي  اخل��ربة  ذوي  ا�ضت�ضارة 

العقاقري البد واأن تكون اآمنة" ح�ضبما 
اأ�ضتاذ  غ��ي�����ض��ا���ض��ون،  غ���ون���ار  اأو����ض���ح 
القلب يف م�ضت�ضفى مدينة غينتوفده 

اجلامعي بكوبنهاغن.
واملادتان هما من جمموعة ُم�ضاَدّات 

����ة   االل�����ت�����ه�����اب غ������ري ال���������ض����ت����ريوي����دَيّ
كم�ضكنات  وت�����ض��ت��خ��دم   ،NSAID

لتخفيف االآالم مبا يف ذلك اآالم الطمث 
ومقاومة االلتهاب واحلمى. وهي عادة 
من  العربي  العامل  يف  �ضراوؤها  يتم  ما 

اأما  طبية.  و�ضفة  اإىل  احل��اج��ة  دون 
عديدة،  فهي  التجارية  اأ�ضماءوؤها 

االأ���ض��ه��ر م��ن��ه��ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ملادة 
�ضبيل  ع���ل���ى  دي���ك���ل���وف���ي���ن���اك 
الفولتارين  دواء  امل����ث����ال، 

 Voltaren
كاتافام  اأو   ،
 .Cataflam

اأم��������������������ا م������������ادة 
فتعرف  اإي���ب���وب���روف���ني 

فيكوبروفني  ب��ا���ض��م  جت���اري���ا 
 ،Profen اأو بروفني Vicoprofen،

.Profenal اأو حتى بروفينال
وح�������ض���ب ال���ع���ل���م���اء ال����دمن����ارك����ي����ني ف�������اإن خطر 

باملائة   50 بن�ضبة  ي����زداد  القلبية  بال�ضكتة  االإ���ض��اب��ة 
م�ضكن  بتناول  باملائة   31 وبن�ضبة  ديكلوفيناك،  بتناول 
اإي��ب��وب��روف��ني مل���دة �ضهر ك��ام��ل. ودر�����س ال��ب��اح��ث��ون حتت 
اإ�ضراف غي�ضا�ضون االآثار اجلانبية ملا يعرف بامل�ضادات 
ال��ا���ض��ت��ريوي��دي��ة ل��ال��ت��ه��اب��ات وال���ت���ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا اإىل 
نابروك�ضني  م����ادة  ودي��ك��ل��وف��ي��ن��اك  اإي��ب��وب��روف��ني  ج��ان��ب 
اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال  �ضيليكوك�ضيب.  و  وروفيكوك�ضيب 
هذه  اأن  بالفعل  اأظهرت  ال�ضابقة  الدرا�ضات  من  العديد 
واالأوعية  ال��ق��ل��ب  ع��ل��ى  ���ض��ل��ة مب��خ��اط��ر  ذات  ال��ع��ق��اق��ري 
جميع  بيانات  على  اال�ضتناد  مّت  الدرا�ضة  ويف  الدموية. 
الفرتة  تقريبا يف  الدمنارك  القلبية يف  ال�ضكتة  مر�ضى 
اأن نحو  ل��ه��م  وت��ب��ني   2010 و   2001 ع��ام��ي  ب��ني  م��ا 

ك��ان��وا ي��ت��ن��اول��ون قبل  امل��ر���ض��ى  ه���وؤالء  م��ن   3400
ل�ضهر  و�ضلت  القلبية  بال�ضكتة  اإ�ضابتهم  من  ف��رتة 
كانوا  م��ري�����س   1100 م��ن��ه��م  م�����ض��ك��ن��ة،  ع��ق��اق��ري 
545 مري�ضا كانوا يتناولون  اإيبوبروفني و  يتناول 
الربوفي�ضور  يقول  ذلك  على  وتعقيبا  ديكلوفيناك. 
اأن  على  اإ�ضايف"  "دليل  ال��درا���ض��ة  اأن  غي�ضا�ضون، 
ال�ضتريويدَيّة  غ��ري  االل��ت��ه��اب  وم�����ض��ادات  امل�ضكنات 
"غري �ضارة"، بل بالعك�س. ون�ضح االأ�ضتاذ  لي�ضت مبواد 
الدمناركي امل�ضابني باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية 
بتجنب هذه امل�ضادات متاما وقال اإن هذه العقاقري لها 
تاأثريات كثرية على نظام القلب واالأوعية الدموية وهو 
ما ميكن اأن يف�ضر العاقة بينها وبني االإ�ضابة بال�ضكتة 
�ضفائح  على جتمع  امل�����ض��ادات  ه��ذه  ت��وؤث��ر  القلبية حيث 
القلب  اأخ�ضائي  واأو���ض��ى  ي�ضبب جتلطه.  ق��د  ال��دم مم��ا 
اإيبوبروفني  1200 ميلغرام من  اأكر من  بعدم تناول 
اإن مادة ديكلوفيناك هي  يوميا يف حالة ال�ضرورة وقال 
القلب  �ضحاح  ون�ضح  امل�ضكنات  ه��ذه  ب��ني  م��ن  االأخ��ط��ر 
اأخرى  ع��ق��اق��ري  وج���ود  ع��ل��ى  م�����ض��ددا  تعاطيها،  بتجنب 

ت�ضاعد �ضد االأمل ولي�س لها مثل هذه االآثار اجلانبية.

الن�ساط البدين يعزز 
اال�ستقاللية لدى مر�سى ال�سكتة

اأن الأن�شطة املفيدة للحياة اليومية ميكن  اأظهرت نتائج درا�شة اأمريكية 
اأن تكون حمددات مهمة لنوعية احلياة بني مر�شى ال�شكتة الدماغية 

خطر  تقلل  التي  العوامل  على  العثور  املهم  من  ف��اإن  وبالتايل 
التكال على الآخرين.

مدى  على  اأجريت  اأمريكية  درا�شة  نتائج  اأف��ادت 
زمني طويل، باأن اخلمول البدين يزيد خطر فقدان 

قبل  �شواء  اليومية،  احلياة  اأن�شطة  اأداء  على  القدرة 
الإ�شابة ب�شكتة دماغية اأو بعدها.

�ص 18

�ص 31

جناح اأم الإمارات... رحلة 
عرب الزمن ت�ستعر�ض دور املراأة 

الإمارتية يف نه�سة البالد

نبيل عي�سى:  

لدي قناعة �سخ�سية باأن 
البطولة املطلقة �ستاأتي قريبًا
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�ش�ؤون حملية

جناح اأم االإمارات... رحلة عرب الزمن ت�ستعر�ض دور املراأة االإمارتية يف نه�سة البالد

بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة )اأبو ظبي(

تربية جامعة االإمارات تبحث معايري االأداء الوطنية لتطوير مهنة التعليم بالدولة

وجهة ع�شاق الرحالت العائلية و�شياح مغامرات التحدي

جمعية زوار مقاطعة اأوراجن تطلق " اأتراك�سنز �ستار " للعائالت اخلليجية يف بونيا بارك

•• اأبوظبي-الفجر

يعود اجلناح االأ�ضا�ضي ملهرجان اأم االإمارات جمدداً هذا 
العام لي�ضلط ال�ضوء على دور املراأة االإمارتية احليوية 
فعاليات  م��وق��ع  يف  اجل��ن��اح  وي��ق��ام  ال���ب���اد،  نه�ضة  يف 
الذي  اأب��وظ��ب��ي  كورني�س  على  االإم�����ارات  اأم  م��ه��رج��ان 
خال  اأب��وظ��ب��ي   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  تنظمه 

الفرتة من 22 اإىل 31 مار�س اجلاري.
ويركز "جناح اأم االإمارات" اأحد اأهم اأركان مهرجان اأم 
االإماراتية يف جمتمعها عرب  امل��راأة  االإم���ارات على دور 
وامل�ضتقبل  واحلا�ضر  املا�ضي  بجيل  حمتفياً  التاريخ، 
و�ضقيقات  وزوج���ات  كاأمهات  االإم��ارات��ي��ات  الن�ضاء  م��ن 
يف  وال��ت��ق��دم  العطاء  م�ضرية  يوا�ضلن  ال��ل��وات��ي  وب��ن��ات 
تعزيز بناء دولة االإمارات العربية املتحدة، م�ضتلهمات 
رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  وقيم  روؤي��ة 
االحتاد الن�ضائي العام الرئي�س االأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية 
االأ�ضرية رئي�ضة املجل�س االأعلى لاأمومة والطفولة »اأم 
االإمارات«. وما اإن يدخل الزائر اإىل جناح "اأم االإمارات 
ال����ذي ي��ع��د م��ن��ارة ت�����ض��رد اإجن������ازات امل�����راأة يف الدولة، 
باإذن اهلل ال�ضيخ  ت�ضتقبله مقدمة ق�ضيدة للمغفور له 
احتفاًء  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
الذي  املتحدة  العربية  االإم��ارات  2018 يف دولة  بعام 
"عام زايد"، ومئوية املغفور له باإذن اهلل،  يحمل �ضعار 
ث��راه. لن�ضتذكر جميعاً جهود  ، طيب اهلل  زايد  ال�ضيخ 
املراأة االإماراتية ومتكينها  ال�ضيخ زايد املخل�ضة لدعم 
ودعم م�ضريتها، واحلفاظ على ثقافة الدولة وتراثها 
االأ�ضيل. ويف مقدمة جناح اأم االإمارات ق�ضيدة نبطية 
ل�ضمو  واأه��داه��ا  زاي���د،  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  ال��وال��د  نظمها 

ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها اهلل.
املجتمع  ال���ف���اع���ل يف  امل��������راأة  ب������دور  اجل����ن����اح  وي���ح���ف���ل 

االإمارات  دول��ة  جمتمع  ومن��و  تطور  يف  وباإ�ضهاماتهن 
لزواره  اجلناح  ويقدم  واقت�ضادياً.  واجتماعياً  ثقافياً 
من�ضة ت�ضتعر�س اأعمااًل تفاعلية متنوعة ومعرو�ضات 

تاريخية عرب اأق�ضامه املختلفة التي تت�ضمن: 
االإمارات،  دول��ة  الثقافية يف  امل��راأة حمور احلياة  كانت 
متنوعة  باأ�ضاليب  االإب��داع��ي��ة  قدرتها  عن  ع��رّبت  وق��د 
ومتعددة، ا�ضتخدمتها يف نقل وحفظ التاريخ والعادات 
هذا  ويحتفي  متعاقبة.  الأج��ي��ال  امل��وروث��ة  والتقاليد 
جنحت  التي  البديعة  باالأ�ضاليب  اجل��ن��اح  م��ن  الق�ضم 
م���وارد  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  االإم���ارات���ي���ة يف تطبيقها  امل�����راأة 
البيئة املحلية الغنية، كما يوجه حتية لعقلها الراجح 
واأ�ضلوبها احلكيم يف احلفاظ على القيم االإماراتية من 

خال الفنون واأبيات ال�ضعر. 
من  اأ�ضيًا  مكوناً  زال��ت  وم��ا  دائماً  العطور  كانت  كما 
للمراأة  ك��ان  وق��د  االإم��ارات��ي،  املجتمع  وتقاليد  ع���ادات 
االإماراتية عرب التاريخ دورها يف ا�ضتخدام املواد املحلية 
والواردة من اخلارج ل�ضناعة العطور باأ�ضاليب متنوعة 
تلك  منحت  وق��د  املكونات،  تركيب  يف  مهارتها  تعك�س 
االإماراتية،  امل����راأة  حلكمة  امل��ع��اين  م��ن  الكثري  امل��ه��ارة 
تت�ضم  ال��ت��ي  املجتمع  قيم  ع��ن  التعبري  على  وق��درت��ه��ا 
من  كرمز  العطور  ال���راأة  ا�ضتخدمت  فقد  بالرتحاب، 
لزيارتها يف  القادمني  ال�ضيوف  ا�ضتقبال  رموز حفاوة 
منزلها. كما تعترب العطور من الرتاث امللمو�س الذي 
يف  اأ�ضا�ضياً  ومكوناً  ه��ذا،  يومنا  حتى  االأج��ي��ال  تناقلته 
يف  عبقها  واق��رتن  ك��االأع��را���س،  االجتماعية  املنا�ضبات 

الذاكرة ب�ضخ�ضيات عرفناها وعاي�ضناها. 
االإماراتية  امل����راأة  ترتديها  ال��ت��ي  للحلي  ك��ان  ول��ط��امل��ا 
دالالت ورموز، فهي موؤ�ضر على املكانة االجتماعية مثل 
بينما  ترتديها،  من  حماية  اإىل  ترمز  "الطبلة" التي 
وكانت  املجتمع،  يف  وا���ض��ع  با�ضتخدام  الف�ضة  حظيت 

والتي  الهند،  اأ�ضواق  من  تاأتي  الذهبية  احللي  اأغلبية 
غالباً ما كانت تهدى اإىل العرو�س �ضمن الهدايا واملهر 
التي يقدمها املعر�س تعبرياً عن مدى اعتزازه تقديره 
امل����راأة االإماراتية  ب��ع��رو���ض��ه، ول��ذل��ك ك��ان��ت  ل��اق��رتان 
يف  منحها  يف  تبخل  وال  الذهبية  احل��ل��ي  تلك  حتفظ 
وقت الع�ضرة. اأما اللوؤلوؤ فكان من احللي النادرة التي 
الغطا�ضون  يجمعه  ال��ذي  املحار  من  ا�ضتخراجها  يتم 
مبكانة  اللوؤلوؤ  ويحظى  العربي،  اخلليج  مياه  قاع  من 
خا�ضة لدى �ضعوب املنطقة، وما زال م�ضممو احللي يف 
اأ�ضكال م�ضتوحاة  الإب��داع  اللوؤلوؤ  ي�ضتخدمون  االإم��ارات 

من النماذج التاريخية ل�ضناعة حلي تنا�ضب الع�ضر. 
كما ك��ان ل��ل��م��راأة االإم��ارات��ي��ة ق��دمي��اً دوره���ا الفاعل يف 
تن�ضئة االأجيال على القيم والعادات والتقاليد االأ�ضيلة 
امل�ضموعة  ال��ك��ل��م��ة  خ���ال  م��ن  الأب��ن��ائ��ه��ا  نقلتها  ال��ت��ي 
وامل���ق���روءة، و���ض��رد ت��اري��خ االأج����داد ع��رب اأب��ي��ات ال�ضعر 
االإماراتية دوره��ا يف  امل��راأة  والق�ض�س، ومن هنا لعبت 
ال�ضفهي  ال���رتاث  ه��ذا  خ��ال  م��ن  املجتمع  قيم  حفظ 
الغني، الذي تناقلته االأجيال عرب املجال�س التي كانت 
االأج���داد  ب���اإرث  للتذكري  ومنتديات  ملتقيات  مبثابة 
ال�ضاعدة،  ل��اأج��ي��ال  ونقلها  املجتمع  واأع����راف  وق��ي��م 
ال�ضعر  اأب��ي��ات  �ضجلتها  وم��واق��ف  وروي���ات  ق�ض�س  عرب 
االإم��ارات��ي��ة يف لعب  امل���راأة  ت�ضتمر  وال��ي��وم  املا�ضي.  من 
اأبيات  املعا�ضرة، وحتويل  هذا الدور املهم عرب الفنون 
امللمح  ه��ذا  حتفظ  فنية  اأع��م��ال  اإىل  النبطي  ال�ضعر 

التاريخي من ثقافة املجتمع االإماراتي. 
اأع���م���ال فنية  االإم��������ارات جم��م��وع��ة  اأم  وي���ق���دم ج���ن���اح 
"ر�ضائل احلب وال�ضام باملداد والورق" والتي  بعنوان 
من  واإب��داع��ات��ه��ا  االإم��ارات��ي��ة  الثقافة  جمال  ت�ضتك�ضف 
ال�ضيخة خولة بنت  ال�ضعر واخلط ل�ضمو  خال فنون 
اأحمد بن خليفة ال�ضويدي، زوجة �ضمو ال�ضيخ طحنون 

بن زايد اآل نهيان، م�ضت�ضار االأمن الوطني. 
�ضفر"  "حقيبة  بعنوان  اآخ��ر  عمل  "اجلناح"  ويعر�س 
الع�ضرين،  ال���ق���رن  ���ض��ت��ي��ن��ي��ات  ل��ب��داي��ة  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود 
حممد  بنت  �ضبحة  ال�ضيخة  ال�ضمو  ل�ضاحبة  وت��ع��ود 
اخليلي، حيث ا�ضتخدمتها عندما كانت تعي�س يف ق�ضر 
�ضبحة  ال�ضيخة  ال�ضمو  �ضاحبة  وثقت  وقد  احل�ضن. 
"وين  االإماراتية يف كتابها  املراأة  املوروثة وقيم  احلكم 
الطرو�س"، كما وا�ضلت اإلهامها وتعليمها الأ�ضرتها من 

خال نقل املعارف التقليدية.
ك��م��ا ق��دم��ت بيئة ال��واح��ة ل��ل��م��راأة االإم��ارات��ي��ة فر�ضة 
وم��ه��ارت��ه��ا احلرفية  االإب��داع��ي��ة  ق��درت��ه��ا  ع��ن  للتعبري 
العالية، ورجاحة عقلها وتفكريها االبتكاري، وقدرتها 
مثل  البيئة  عنا�ضر  م��ن  م�ضتوحاة  اأدوات  اإب���داع  على 
اأ�ضجار النخيل، قد ابتكرت املراأة اأ�ضاليب فنية عديدة 
اأ�ضهمت يف منح املجتمع من حولها رفاهيته و�ضخ�ضيته 
امل��ت��ف��ردة، واأ���ض��ه��م��ت يف من���وه وت���ط���وره ع��ل��ى امل�ضتوى 

االقت�ضادي.
اإب���داع مطبخها اخلا�س  امل���راأة االإم��ارات��ي��ة يف  وجنحت 
وبذلك  بها،  املحيطة  وبيئتها  ثقافتها  يعرّب عن  الذي 
على  وثقافته  لرتاثه  مذاقاً  املجتمع  منحت  قد  تكون 
الق�ضم م��ن اجل��ن��اح ال�ضوء  ال��ت��اري��خ، وي�ضلط ه��ذا  م��ر 
االإماراتية  املراأة  اجتهدت  التي  واملكونات  االأدوات  على 
يف اإبتكارها اإبداعها لتخرج ملجتمعها مطبخه اخلا�س 
اأه���م املكونات  ال��ت��ي تعترب م��ن  ال��رتاث��ي��ة،  وم��اأك��والت��ه 
الثقافية املميزة لل�ضعوب، فقد اأبدعت املراأة االإماراتية 
زالت  ما  اأطباق  الإع��داد  املكونات  خمتلف  ا�ضتخدام  يف 
اإىل اليوم حتتفظ مبذاقها االأ�ضلي منذ مئات ال�ضنني، 
بل وجنحت يف التعرف على الفوائد ال�ضحية جلميع 
عائلتها  �ضحة  على  لتحافظ  لديها  املتوفرة  املكونات 

وجمتمعها. 
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نظمت جامعة االإمارات ممثلة بكلية الرتبية بالتعاون 
ور�ضة عمل حول معايري  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع 
االأداء الوطنية لتطوير مهنة التعليم بهدف االطاع 
وتقدمي  امل��ه��ن��ي،  للرتخي�س  الوطنية  امل��ع��اي��ري  على 
مبادرات توعوية للمعلمني، باالإ�ضافة اإىل دعم برامج 
للمعاير  امل��دار���س وم��واءم��ت��ه��ا  وق���ادة  املعلمني  اإع���داد 

 .)TELS(املهنية للمعلمني وقادة املدار�س
واأو�ضح اأ.د ح�ضن ترياب -عميد كلية الرتبية باالإنابة، 
باأن كلية الرتبية اأ�ضبحت اليوم الكلية املهنية الرائدة 
يف الدولة برباجمها االأكادميية وانتاجها البحثي ، واإن 
التعرف على  التعريفية مهمة حيث مت  الور�ضة  هذه 
والعمل   ،TELS اأداء  لتقييم  املهنية  املعايري  اأحدث 
مع  التعليم  لقطاع  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية  كيفية  على 
االأهمية بااللتزام يف القيم الرتاثية والثقافية لدولة 
االإمارات العربية املتحدة والتي تتبناها اجلامعة، على 
وميتثل  وت��ع��زي��زه،  التعلم  دع��م  ت�ضمن  مهنية  اأ�ض�س 
املنهج  يحقق  مبا  واملوؤ�ض�ضية،  الت�ضريعية  للمتطلبات 
الكفاءات  ق��درات  وتعزيز  امل�ضتقبل،  ملعلمي  التدريبي 
وخا�ضة  العمل،  �ضوق  وحت��دي��ات  ملتطلبات  الوطنية 

اأن كلية الرتبية تعمل على ربط الربامج االأكادميية 
اال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء  احتياجات  وفق  املطروحة 
التعليم  ودائ��رة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  بالدولة 

واملعرفة . 
كما ذكر ترياب باأنه �ضتعقد الحقاً �ضل�ضلة من الندوات 

والور�س التعريفة التطبيقية لتعزيز الفهم واملمار�ضة 
املهنية  امل��ع��اي��ري  االإر����ض���ادي الأدل���ة  ال��دل��ي��ل  يف تطبيق 

للمعلمني وقادة املدار�س يف الدولة.  
– م��دي��ر ق��ط��اع املعايري  وق���دم ال��دك��ت��ور ف��رد كونتي 
اأب��و ظبي عر�ضا  التعليم واملعرفة يف  املهنية يف دائ��رة 

تعريفيا �ضاما للمعايري الوطنية للرتخي�س املهني 
اجل���ودة،  م�ضمونة  منهجية  اآل��ي��ات  وف���ق  للمعلمني 
ني واأكادمييني يف القطاع التعليمي  با�ضت�ضارة خمت�ضّ
والرتبوي، ال�ضتخدامها يف اإجراءات ترخي�س وتقييم 

وتاأهيل املعلمني يف املدار�س احلكومية واخلا�ضة. 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ك��ي��ف��ي��ة اإخ�ضاع  ت��ن��اول��ت اجل��ل�����ض��ات  ك��م��ا 
امل��ع��ل��م��ني الخ���ت���ب���ارات م���وح���دة ق��ب��ل احل�����ض��ول على 
يف  طموحاتها  يلبي  مب��ا  بالدولة  اخلا�ضة  الرخ�ضة 
الرتبوية  ال��ك��ف��اءات  لتطوير  متينة  ق��واع��د  اإر����ض���اء 
وفق هذه املعايري، وهي: ال�ضلوك املهني واالأخاقي، 
واملعرفة املهنية، واملمار�ضات املهنية، والتطوير املهني 

للمعلم واملعلمة.
ي�ضار اإىل اأن نظام ترخي�س القيادات املدر�ضية يرتكز 
واالأخاقية،  املهنية  القيادة  هي:  معايري  اأربعة  على 
والقيادة اال�ضرتاتيجية، والقيادة الرتبوية، والقيادة 
تنوع  حلقيقة  الكامل  االإدراك  �ضياق  يف  الت�ضغيلية، 
خ�����ض��ائ�����س امل��ت��ع��ل��م��ني واح��ت��ي��اج��ات��ه��م ���ض��م��ن نطاق 
االأبحاث  ومعرفة  جهة  من  وامل�ضوؤولية  االخت�ضا�س 
الرتبوية  وامل��ن��ه��ج��ي��ات  التعلم  ون��ظ��ري��ات  ال��رتب��وي��ة 
ال�ضلة  ذات  وال�ضيا�ضات  الثقافية  والقيم  والتعليمية 

اأثناء املمار�ضة املهنية من جهة اأخرى. 
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الوجهة  اأوراجن،ك����ال����ي����ف����ورن����ي����ا  م���ق���اط���ع���ة  ك�����ض��ف��ت 
التجارب  م����ن  جم���م���وع���ة  ت�����ض��م  ال���ت���ى  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
و عرو�س  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة،ال��رتف��ي��ه��ي��ة،امل��واق��ع 
ال��ف��ن��ون. ال��ن��ق��اب ع��ن م�����ض��ار رح��ل��ة ج��دي��دة ب��ط��اب��ع " 
اأتراك�ضنز �ضتار "،وذلك خلو�س جتربة ترفيه عائلية  

يف بوينا بارك،اأحدى مدن املقاطعة 
ت��ق��ع ب��ون��ي��ا ب���ارك ب��ع��د 19.2 ك��م ���ض��م��ال غ���رب و�ضط 
مراكز  اأكر  من  لواحد  موطن  اآنا،وهي  �ضانتا  مدينة 
عام  يف  مت  كاليفورنيا.حيث  يف  التاريخية  الرتحيب 
 " �ضتوب  �ضتيج  "ذا  يدعى  تراثي  فندق  بناء   1890
والذي يعرف حالياً با�ضم ويلكم �ضنرت اأوراجن كاونتي، 
ومي��ك��ن ل��ل��ع��ائ��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة ع���ربه احل�����ض��ول على 
خمطط لاجتاهات والكتيبات واأمكان تواجد املطاعم 
ال�ضيارات،كما  وم��واق��ف  املحلية  ال�ضياحية  وامل��ع��امل 
نوت�س  م���زرع���ة  يف  �ضتار"  "اأتراك�ضنز  م��ت��ع��ة  وت���ب���داأ 
حافلة  مغامرة  اخلليج  م�ضافري  ينتظر  بريي،حيث 
التزلج  اليوم منها حتدي ركوب م�ضارات  باملرح طوال 

الهوائية يف وي�ضت كو�ضت، ويكتمل الرتفيه مع العائلة 
عند االن�ضمام اإىل اأحدث تقنيات املاهي مع رحلة اإىل 

ال�ضعب املرجانية،وهي رحلة مبتكرة رباعية االأبعاد.
وتعر�س نوت�س بريي فارم ما يرغب به حمبي الت�ضوق، 
متطلبات  تلبي  مثالية  ت�ضوق  قرية  حتت�ضن  حني  يف 

االأ�ضر واأطفالهم .
ويف وقت الظهرية هناك خيارات لتناول اأطباق الطعام 
يف  تنت�ضر  الغر�س  ال�تاألق،ولهذا  من  م��زي��داً  لت�ضيف 
نوت�س بريي فارم قائمة من املطاعم املتنوعة. يف �ضاعات 
الفعاليات مثل  ثانية من  للعائات حزمة  تتاح  امل�ضاء 
واملقاهي  االلعاب  وم�ضغلي  ال�ضغرية  الرق�س  حفات 

التي تزخر باالأجواء العائلية.
و�ضيحظى زوار اخلليج بفر�ضة زيارة نوت�س �ضوك �ضيتي 
املنتزه  االآخ���ر م��ن  ب��ارك والكائنة على اجل��ان��ب  ووت��ر 
16 زالج���ة ومنزلق  ال��رتف��ي��ه��ي وال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى 
.بينما  املائية  املغامرات  ع�ضاق  ت�ضبع  بت�ضاميم  مائي 
رينتالز"  "كابانا  امل�ضماة  ال�ضم�ضية  املظات  ت�ضتوعب 
بعد  املكان  براحة  ت�ضعر  االأ�ضر  14 �ضيًفا ،مما يجعل 

جولة التن�ضى يف احلديقة املائية. 

جمل�ض اإدارة دار زايد للثقافة 
االإ�سالمية يعتمد اخلطط 

الت�سغيلية للعام اجلاري
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دار زايد للثقافة  اإدارة  الدكتور حممد عتيق الفاحي رئي�س جمل�س  اأكد 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  ال�ضخي  الدعم  اأن  االإ�ضامية 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  " و�ضاحب  اهلل  " حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة، لفئة 
املهتدين اجلدد لتقدمي خدمات متميزة لهم واالأرتقاء مب�ضرية الدار لتكون 
منارة ح�ضارية رائدة يف التعريف بجوهر الثقافة االإ�ضامية، وتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها.
للثقافة  زاي��د  دار  اإدارة  ملجل�س  ال��دوري  االجتماع  تروؤ�ضه  ذلك خال  جاء 
االإ�ضامية والذي عقد يف قاعة االجتماعات بفرع الدار باأبوظبي، بح�ضر 
كل من اأ�ضحاب ال�ضعادة وال�ضادة  اأع�ضاء جمل�س االإدارة د. فاروق حممود 
حمادة و  د. مطر حممد �ضيف النعيمي  ، د. فاطم�ة حم�د املزروعي  ،  د. 

جنوى حممد احلو�ضني  ، ود. ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام للدار.
 ورحب الفاحي يف بداية االجتماع بكافة االع�ضاء، م�ضيدا بامل�ضتوى العام 
املا�ضية ودوره��ا يف دعم  زاي��د للثقافة االإ�ضامية  خال الفرتة  الأداء دار 

خطة اإمارة اأبوظبي.
االأع��م��ال، مت من  ج��دول  امل��درج��ة على  املو�ضوعات  املجل�س  ت���داول  بعدها 
خاله، مناق�ضة و اعتماد اخلطط الت�ضغيلية لدار زايد للثقافة االإ�ضامية 
ووّجه  املختلفة،  ال��دار  ووح���دات  اأق�ضام  و  اإدارات  مت�ضمنة  اجل��اري  للعام 

بالعمل عليها ومتابعتها الدورية.
واطلع املجل�س على موازنة الدار املعتمدة لعام 2018م، وجدول �ضرفها 
املوقعة  ال�ضراكة  اتفاقية  ال��دار للعام اجل��اري، ووجه بتو�ضيع  �ضمن خطة 

بني دار زايد للثقافة االإ�ضامية وهيئة الهال االأحمر االإماراتي.
اإىل  ت�ضاف  اأن  على  الثقافية  ال��دار  اإ���ض��دارات  حترير  �ضيا�ضة  اعتمد  كما 
الثقافية والتعليمية وتكون جزءاً منها، فيما يخ�س  ال�ضوؤون  اإدارة  الئحة 
ال��دار يف جمال  تعّدها  التي  اللغات  الثقافية بجميع  اال�ضدارات  و  املناهج 
الثقافة االإ�ضامية و املنا�ضبات الدينية و برنامج اللغة العربية للناطقني 

بغريها.
االإ�ضتخدام"، لتكون دليًا  االأمنية وقبول  التوعية  "الئحة  املجل�س  اقّر  و 
باالإ�ضتخدام  واالإل���ت���زام  االإل���ك���رتوين  االأم��ن��ي  ال��وع��ي  ن�ضر  يف  للموظفني 

ال�ضحيح للبيانات واملعلومات واالأنظمة التي يتم التعامل معها يف الدار.
االإجتماعي  التكافل  �ضندوق  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  على  املجل�س  واط��ل��ع 
للعاملني بوزارة الداخلية ودار زايد للثقافة االإ�ضامية التي مت توقيعها 
مع وزارة الداخلية واخلا�ضة بتقدمي برنامج   " فزعة" الذي يهدف اإىل 
تقدمي خدمات مميزة للم�ضتوفني ل�ضروط واأحكام الع�ضوية من موظفي 

الدار واملهتدين اجلدد الذين اجتازوا برنامج الثقافة االإ�ضامية.
الثقافة  ن�ضر  و  اجل��دد  للمهتدين  املقدمة  باخلدمات  االرت��ق��اء  �ضبيل  ويف 
االإ�ضامية قدم املجل�س مقرتح للتعاون بني جامعة حممد اخلام�س و دار 
زايد للثقافة االإ�ضامية فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
تنفيذ  جانب  اإىل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  متخ�ض�ضني  اأ�ضاتذة  بتوفري  وذل��ك  بها 
م�ضروع برنامج الثقافة االإماراتية لتعزيز ثقافة وهوية الدولة لدى طلبة 

الدار.
دار  ب��ني  توقيعها  امل��زم��ع  التفاهم  م��ذك��رة  م�ضودة  على  املجل�س  اطلع  كما 
راأيه  واأب��دى  املتحدة  العربية  االإم��ارات  و جامعة  االإ�ضامية  للثقافة  زايد 
فيها، بهدف تقدمي خدمة اأف�ضل للمهتدين اجلدد، و ذلك �ضمن التعاون 
خربات  من  اال�ضتفادة  بهدف  احلكومية،  واجلهات  املوؤ�ض�ضات  مع  امل�ضتمر 
اجلامعة يف اأ�ضاليب و طرق التعليم وتدريب معلمي الدار وتقدمي دورات 

للموظفني.
واأ�ضاد املجل�س بتقرير الر�ضد االإعامي للدار لعام 2017 والذي ت�ضمن 
اأبرز االأخبار واملبادرات والزيارات واالأن�ضطة والفعاليات التي مت تنظيمها و 
تغطيتها اعاميا يف ال�ضحف املحلية، مما كان له االأثر الوا�ضح يف  تعزيز 

دور الدار و اإمارة اأبوظبي خا�ضة يًف التعريف بجوهر الثقافة االإ�ضامية.
واتخذ  االأعمال  املدرجة على جدول  املو�ضوعات  املجل�س عددا من  ودر���س 
ب�ضاأنها القرارات املنا�ضبة، ويف ختام االإجتماع قدم الفاحي �ضكره للمدير 
العام وجميع العاملني فيها على اجلهود التي يبذلونها لتحقيق روؤية الدار 

ور�ضالتها املن�ضودة يف التعريف بالثقافة االإ�ضامية.

بهدف حت�شني وت�شريع الإجراءات احلكومية

اأبوظبي للرقابة الغذائية... التحول بخدمة »االن�سمام لربنامج حت�سني دخل املزارعني« اإىل خدمة ا�ستباقية
•• اأبوظبي - الفجر

بخدمة  التحول  من  انتهائه  عن  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اأعلن 
يتم  ا�ضتباقية،  خدمة  اإىل  امل��زارع��ني«  دخ��ل  حت�ضني  لربنامج  »االن�ضمام 
هيئة  توفرها  رقمية  وثائق  خم�س  على  اعتمادا  تلقائي  ب�ضكل  حتديثها 
الذكية  للمنظومة  ت��ط��وي��ره��ا  م��ن خ���ال  ال��ذك��ي��ة  االأن��ظ��م��ة واخل���دم���ات 
للخدمات احلكومية، وذلك �ضمن حر�ضه على العمل مبنظومة احلكومة 
املتكاملة لتحقيق اال�ضتفادة الق�ضوى منها يف رفع كفاءة وفعالية اخلدمات 

مبا  ر�ضاهم،  م��ع��دالت  ورف��ع  املتعاملني،  على  االأع��ب��اء  وتخفيف  املقدمة 
يتنا�ضب ومكانة اإمارة اأبوظبي حملياً وعاملياً ويعك�س التقدم الكبري الذي 

اأحرزته حكومة اأبوظبي يف جمال اخلدمات واحلوكمة االإلكرتونية.
اأن  اجلهاز،  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  القا�ضمي  را�ضد  ثامر  املهند�س  وب��نّي 
خدمة االن�ضمام لربنامج حت�ضني دخل املزارعني تعد من اأهم اخلدمات 
ال�ضابق  يف  وكانت  �ضنويا،  متعامل  األ��ف   14 لنحو  اجلهاز  يقدمها  التي 
تتطلب 5 وثائق يتوجب على املتعامل ا�ضتخراجها من عدة جهات حكومية 
ودفع الر�ضوم املقررة لها، حيث عمل اجلهاز يف اإطار �ضعيه لتح�ضني وت�ضريع 

االإجراءات احلكومية على حتويلها خلدمة ا�ضتباقية مقدمة لاأفراد يتم 
مبوجبها ا�ضتخا�س الوثائق الازمة ب�ضكل تلقائي عرب املن�ضة الرقمية 
�ضيوفر على  الذي  االأمر  الذكية،  االأنظمة واخلدمات  التي توفرها هيئة 
ي�ضعى  اأن اجلهاز  القا�ضمي  واأك��د  الوثائق.  ا�ضتخراج هذه  املتعامل م�ضقة 
من خال هذه اخلطوة الإ�ضعاد املتعاملني وتعزيز ن�ضبة الر�ضا لديهم عرب 
توفري اجلهد على املتعامل حيث �ضيتم ا�ضتخراج الوثائق احلكومية ب�ضكل 
وثائق،  ا�ضتخراج  وطلب  جهة  اأي  ل��زي��ارة  املتعامل  حاجة  دون  اإل��ك��رتوين 

واخت�ضار الوقت الازم لتوفري امل�ضتندات املطلوبة.
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يك�شف  اأن��ط��وان(   - )ها�شيت  دار  عن  الطبيعي(  )اجلمال  كتاب 
خفايا �شناعة م�شتح�شرات التجميل والغمو�ض الذي يلّف عاملها. 
فاملعلومات الدقيقة والبحث املتقدم والآراء املو�شوعّية التي يقّدمها 
العناية  لعامل  املحّركة  القوى  فهم  على  �شت�شاعدك  الكتاب  هذا 
للمكّونات  اًل  مف�شّ حتلياًل  فيه  �شتجدين  كذلك  املبهر.  بالب�شرة 
وفوائدها والتقنّيات التي يجب اّتباعها، وكل ذلك باأ�شلوب مب�ّشط 
يف متناول القارئ وهو عمل قّدمته لك ال�شيدلنية والخت�شا�شية 

بالعناية الطبيعية بالب�شرة الدكتورة عفاف معكرون.

باالإ�ضافة اإىل التلقيح اال�ضطناعي، يرتبط �ضبب 
اآخر الإجناب التوائم مبيل الن�ضاء اليوم اإىل اإجناب 
علماً  حياتهّن،  من  متقدمة  مرحلة  يف  االأط��ف��ال 
اخلام�ضة  عمر  بعد  ت�ضبح  املتعددة  االإب��ا���ض��ة  اأن 
توائم  ل��والدة  ميّهد  ما  �ضيوعاً،  اأك��ر  والثاثني 

متماثلة.
ك��ذل��ك ي����زداد اح��ت��م��ال اإجن����اب ال��ت��وائ��م طبيعياً 
والدة  كانت  اإذا  اأو  �ضابقة،  توائم  االأم  اأجنبت  اإذا 
اأوقفت  اإذا  اأو  وال��دت��ه��ا،  عائلة  يف  �ضائعة  التوائم 

حديثاً ا�ضتعمال و�ضائل منع احلمل.

خماطر اإ�شافية
ُيعترب  ب��ت��وائ��م،  احل��م��ل  �ضبب  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س 

احلمل املتعدد اأكر خطورة من احلمل العادي. ال 
�ضتكون حتمية،  امل�ضاكل  اأن  بال�ضرورة  يعني ذلك 
مثل  مل�ضاعفات  عر�ضة  اأك���ر  امل����راأة  ت�ضبح  لكن 
تاأخر منو اجلنني داخل  اأو  ال���ااإرادي  االإجها�س 
وت�ضّمم  ال��دم  فقر  احتمال  ي��زداد  كذلك  ال��رح��م. 
االأمنيو�ضي  واال�ضت�ضقاء  اأ�ضعاف  بخم�ضة  احلمل 

ب�ضتة اأ�ضعاف.
يف مطلق االأحوال، يجب اأن يتابع الطبيب م�ضار 
التوائم  ك��ان��ت  اإذا  ق����رب، وحت���دي���داً  ع��ن  احل��م��ل 

تت�ضارك امل�ضيمة نف�ضها مع اأنها حالة نادرة.

خيارات الإجناب
تزداد خماطر احلمل املتعدد بالن�ضبة اإىل الطفل 

الطفل  ال�ضائقة اجلنينية، مع  ت�ضمل  وقد  اأي�ضاً 
الثاين حتديداً، كذلك يزداد احتمال تديّل احلبل 
اأخرى  م�ضاعفات  حت�ضل  وق��د  وال��ن��زف،  ال�ضري 

اأثناء الوالدة. 
اإىل  ميًا  اأك��ر  التوائم  تكون  اآخ���ر،  �ضعيد  على 
ل  اأثناء الوالدة. لذا يف�ضّ اتخاذ و�ضعيات خاطئة 
االأط���ب���اء يف ح����االت ك��ث��رية ال��ل��ج��وء اإىل ال����والدة 
القي�ضرية لتخفيف املخاطر املطروحة، ومع ذلك 
طبيعية  بطريقة  التوائم  اإجن���اب  احتمال  يبقى 
االحتمال  ب��ه��ذا  ي��ف��ك��رون  االأط��ب��اء  اأن  م��ع  ممكناً 
واإذا  االأق��ل،  على  اأ�ضبوعاً   36 اإذا مّر على احلمل 
االأ�ضفل ومل تربز  نحو  ال��ت��واأم متجهاً  راأ����س  ك��ان 

م�ضاعفات اأخرى.

ويتعّلق  املا�شية  الثالثة  العقود  خالل  العامل  حول  املتعددة  التوائم  عدد  ازداد 
ال�شبب الأ�شا�شي على الأرجح بعالج التلقيح ال�شطناعي الذي ُي�شتعَمل حلل م�شاكل 
خيارات  عن  وماذا  والأطفال،  الأم  على  التوائم  اإجناب  خماطر  هي  ما  اخل�شوبة. 

الإجناب يف هذا املجال؟

خماطر اإجناب التوائم 
على االأم واالأطفال

ماهّية  ف��ه��م  م��ن  �ضتتمّكنني  اأي�����ض��اً،  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  بف�ضل 
الب�ضرة وكيفية العناية بها وماهية م�ضتح�ضرات التجميل 
دور  فهم  وبالتايل  منتج،  ك��ل  ت�ضكل  التي  امل��ك��ّون��ات  وفهم 
ال��ت��ي يقّدمها.  وال��ف��وائ��د  م��ك��ّون وم��ا م��دى طبيعّيته  ك��ل 
اأنه �ضيقّدم لك �ضرحاً عملّياً لل�ضهادات التي متنح  واالأهّم 
نف�ضها  باملكّونات  يتعلق  م��ا  يف  تعني  وم���اذا  للم�ضتح�ضر، 

وباملنتج النهائي.
 �ضيكون باإمكانك حتليل تركيبة كل منتج وتقييم مكوناته 

وفعاليته والنتائج املتوقعة منه.
جمموعة  اختيار  على  �ضي�ضاعدك  اأن��ه  الكتاب  ه��ذا  ميزة 
وا�ضعة من املنتجات التي تلبي حاجاتك اجلمالية بطريقة 
بها  واملوثوق  الوا�ضعة  املجموعة  طبيعية وموثوقة. وهذه 
ت�ضم مئة تركيبة اختريت من جميع اأنحاء العامل لتنا�ضب 
متطّلباتك لاعتناء بب�ضرتك بطريقة �ضليمة واال�ضتمتاع 

بتح�ضري منتجاتك اخلا�ضة.
ملعايري  وف��ق��اً  دقيقة  الكتاب  ه��ذا  ي�ضّمها  التي  املعلومات 
لت�ضنعي  وم�ضلية  منطقية  بطرق  ومت��ّدك  مثبتة،  علمّية 
اآمنة  تركيبات  بح�ضب  ب��ك  ��ة  اخل��ا���ضّ التجميل  منتجات 

و�ضهلة وفّعالة.

اأقنعة للوجه ومق�ّشرات
على  وو�ضعها  التح�ضري  �ضهلة  باأنها  الوجه  اأقنعة  متتاز 

الوجه والرقبة واملنطقة
الفواكه  دائما  �ضتبقى   . در ممتع وم�ضلٍّ ال�ضّ املك�ضوفة من 
االأ���ض��ا���ض��ي��ة ل�ضنع االأقنعة  ب��ني م��ك��ّون��ات��ك  واخل�����ض��ار م��ن 
بالفيتامينات  ال��ب�����ض��رة  ت��ع��زي��ز  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  اإذ  وامل��ق�����ّض��رات، 
��ل اختيارها  امل��ف�����ضّ وم�����ض��ادات االأك�����ض��دة وامل���ع���ادن. وم���ن 

نا�ضجة من اأجل هر�ضها وخلطها بطريقة اأ�ضهل. 
ن��ق��ط��ة االن���ط���اق االأن�����ض��ب للبدء  ال��وج��ه  اأق��ن��ع��ة     تعترب 
اإليه هو احل�ضول  كمبتدئة الأنها �ضهلة وكل ما حتتاجني 
�ضل�ضاً ال  على ملم�س مر�ٍس. ي�ضمل امللم�س اجلّيد ملم�ضاً 
ولتحّد من  باملّد  لت�ضمح  وذا ثخونة مائمة  فيه  تكتات 
ت�ضاقط املزيج يف اآن. املثّخن �ضيكون اأح�د املكّونات املوجودة 
اللوز  ودقيق  املطحون  كال�ضوفان  لديك،  امل��وؤن  حجرة  يف 

وب��ودرة االأرّز ون�ضاء الذرة ودقيق الذرة وغريها.

الفورّي،  لا�ضتعمال  م��ع��ّدة  ال��وج��ه  اأق��ن��ع��ة  معظم  والأّن 
تخلط  املكّونات  اإّن  اإذ  تخزينها،  ب�ضاأن  القلق  عليك  فلي�س 
فقط ويو�ضع اخلليط على الوجه وترتك الب�ضرة لتمت�ّس 
اإذا  القناع  بقايا  اإذا مّت تربيد  الغذائية. ال مانع  امل��واّد  كل 
اأن بفقد  االأ�ضبوع عينه قبل  ا�ضتخدامه يف  املقّرر  كان من 
القناع  ك��ان  اإذا  ف��ي��ه.  ال��ت��ي  االأك�����ض��دة  وم�����ض��ادات  ترطيبه 
فرده  اأو فقط  املثّخنات  اإ�ضافة  عليك  فرمّبا  زي��ادة  �ضائًا 
�ضندوي�س  تعّدين  �ضا�س من طبقتني وكاأّنك  �ضرائط  على 
مربى، لتو�ضع بعده �ضرائط ال�ضا�س على الوجه. ميكنك 
م�ضاحة  لتغطية  ودوائ��ر  �ضرائط  �ضكل  على  ال�ضا�س  ق�ّس 
للجبني  م�ضتطيلة  قطع  اأرب��ع  واخل���دود:  والعنق  اجلبني 
اأن اجللو�س على مقعد  والعنق واأرب��ع دوائر للخدود. كما 
مع م�ضند للظهر ميكن اأن ي�ضاعد على عدم وقوع ال�ضا�س 

من مكانه.
يو�ضع القناع ملدة 10 اإىل 15 دقيقة وقد ي�ضاعد مب�ضط 
مباء  الوجه  غ�ضل  قبل  القناع  اإزال��ة  على  ال�ضيليكون  من 

فاتر.
اأ�ضبوعًيا  مل��ّرة  ول��و  مغذٍّ  قناع  لو�ضع  ال��وق��ت  اإي��ج��اد  عليك 
اإىل قليل  ب�ضرتك حتتاج  باأن  �ضع�رت  اإذا  اأ�ضبوعياً  ومرتني 

من التفتيح اأو عند تغرّي الف�ضول.
تخدم االأقنعة كمق�ّضرات للب�ضرة اأي�ضاً اإذا ما اأ�ضيف عامل 
مق�ضر اإىل القناع كي يتحّول هذا االأخري اإىل اثنني بواحد 
اأمثلة عن العوامل املق�ّضرة: دقيق اللوز  اأي قناع ومق�ضر. 

وال�ضميد واالأرز والطني وغريها.

مق�شر جوز الهند
ي��ج��م��ع ه���ذا ال��ق��ن��اع ف���وائ���د ج���وز ال��ه��ن��د وال���ه���ام امللكي 
مق�ضر  ي�ضكل  وتغذيتها.  الب�ضرة  لرتطيب  اللوز  وحليب 
املعدة  واملق�ضرات  لاأقنعة  رائعاً  اأ�ضا�ضاً  الهند  ج��وز  بر�س 
للب�ضرة النا�ضجة، الأنه يعمل كعامل مزدوج: عند الفرك 
الب�ضرة،  �ضطح  عن  امليتة  اخلايا  وطبقة  ال�ضوائب  يزيل 
ه  وبالتزامن مع ذلك يتم فرز الزيت من جوز الهند لتمت�ضّ
اخلايا الظهارّية اخلارجّية، من غري اأن يرتك وراءه اأي 
اآثار زيتية. ميكن اأن يغذي زيت جوز الهند الب�ضرة املرهقة 
يف العمق وي�ضاعد على احلد من اجلفاف كما اأنه يحارب 

التجاعيد.
يف�ضل البحث عن بر�س غري حملى خاٍل من االإ�ضافات، 
بنف�ضك  الثمرة  من  الهند  جوز  بر�س  بب�ضاطة  ميكنك  اأو 
املربو�س  الهند  ج��وز  يتمّتع  اجلبنة.  مرب�ضة  م�ضتخدمة 
طازجاّ بن�ضبة اأعلى من الرتكيز، وال تزال اإفرازاته الزيتية 
غري موؤك�ضدة. ولكن يجب احلر�س على عدم وجود مواد 

كا�ضطة يف جوز الهند املربو�س.
النحل  لتغذية ملكة  �ضّمم  امللكي، غذاء غني جداً  الهام 
ال��واح��د. عرب  ال��ي��وم  يف  بي�ضة  األ��ف��ي  و�ضع  باإمكانها  التي 
اإ���ض��اف��ة ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ه اإىل ال��ق��ن��اع ���ض��ي��ك��ون ك��ف��ي��ًا بجعله 
اللوز جرعة جيدة من  يوؤّمن حليب  للب�ضرة.  مغذياً جداً 
كم�ضاد  ويعمل  التجاعيد  ي��ح��ارب  ال���ذي  )اإي(  فيتامني 
لاأك�ضدة، كذلك �ضي�ضيف احلليب بطعم الفانيليا رائحة 
عطرة للمزيج. اإّن مزج هذه املكّونات معاً يحمل الرتطيب 
اجلافة  الب�ضرة  حيوية  الإع����ادة  والفيتامينات  وال��زي��وت 

واملجعدة.
لتح�ضني  االأ�ضبوع  يف  مرتني  القناع  ه��ذا  و�ضع  ي�ضتح�ضن 
اإىل  ال��زي��وت  من  اأي  ت�ضاف  ال  وتغذيتها.  الب�ضرة  نعومة 
اأنواع  منا�ضبة جلميع  ال��ذي يجعلها  االأم��ر  الو�ضفة،  هذه 

الب�ضرة، مبا يف ذلك الب�ضرة الدهنية.

املكّونات
رفيع. ب�ضكل  املربو�س  الهند  • 3 ماعق طعام من جوز 

امللكي. الهام  من  طعام  • ملعقة 
الفانيليا. بطعم  اللوز  حليب  من  طعام  • ملعقة 

طريقة التح�ضري واال�ضتعمال
الع�ضل. اأو  امللكي  الهام  مع  الهند  جوز  بر�س  مُيزج   1-

على  للح�ضول  اخل��ل��ي��ط  اإىل  ال��ل��وز  حليب  ي�����ض��اف   2-
النظيف وعلى  الوجه  ملم�س ناعم، بعد ذلك يو�ضع على 
الغذائية  امل���واد  الب�ضرة  لتمت�س  دقيقة   15 مل��دة  العنق 

املوجودة فيه.
-3 بعدها، يغ�ضل الوجه مبياه خالية م�ن الكلور وي�رّب�ت 

مبن�ضفة جافة.

قناع اخلمرية امل�شاد لل�شيخوخة
اخلمرية هي كائنات اأحادّية اخلايا غنّية باملواد الغذائية 
باقي  مب�ضاعدة  ال�ضريع.  وتكاثرها  لبقائها  ال�ضرورية 
�ضيعمل  والع�ضل،  كاحلليب  الو�ضفة،  يف  املوجودة  املكّونات 
كامل  احلليب  يعمل  ب�ضرتك.  ل�ضباب  كمعّزز  القناع  ه��ذا 
الد�ضم على اإ�ضفاء النعومة على الب�ضرة اأكر من احلليب 
املق�ضود، الحتوائه على ن�ضبة عالية من الدهون. �ضت�ضاعد 
على  الد�ضم  كامل  احلليب  يف  امل��وج��ودة  امل�ضبعة  ال��ده��ون 
اأن الع�ضل  احل��ف��اظ ع��ل��ى ت��رط��ي��ب ال��ب�����ض��رة. وق���د ب��ره��ن 
لل�ضيخوخة.  م�ضاّدة  بخ�ضائ�س  ويتمتع  للب�ضرة  مرطب 
التجميلية  ال�ضناعة  يف  ال�ضهرة  وم�ضتقاته  االأرز  يكت�ضب 
لكرة فوائده. �ضيعطي دقيق االأرز مرونة للقناع لي�ضّهل 
عملّية املّد، و�ضي�ضمح اأي�ضاً بالتق�ضري واإزالة خايا الب�ضرة 
الفانيليا،  ق��ط��رات  اأّم����ا  حتملها.  ال��ت��ي  وال�����ض��وائ��ب  امل��ي��ت��ة 
اأنها  ف�ضت�ضفي رائحة عطرة وجميلة على الو�ضفة، علماً 

لي�ضت �ضرورّية.
يعّد هذا القناع مّرة اأو مّرتني يف االأ�ضبوع ملدة �ضهر لتفتيح 

الب�ضرة واإعادة رونقها.

 املكّونات
• 60 مل من احلليب الع�ضوي كامل الد�ضم.

ال�ضريعة. اخلمرية  من  • ظرف 
الع�ضل. من  طعام  • ملعقة 

الفانيليا  م�����ض��ت��خ��ل�����س  م����ن  ق����ط����رات   5 اإىل   3  •
)اختياري(.

االأرز. دقيق  من  ماعق   3 •
عن  كبديل  ال��ل��وز  حليب  ا�ضتخدام  ميكن  ماحظة:   •
احل��ل��ي��ب ك��ام��ل ال��د���ض��م ك��خ��ي��ار ن��ب��ات��ي، ول��ك��ن ل��ن يتمتع 

اخلليط بالد�ضامة عينها.

طريقة التح�ضري واال�ضتعمال
ال  اأن  على  مقاة،  يف  اأو  امليكرويف  يف  احلليب  يفرّت   1-

ي�ضّخن اأكر من الازم.
لتمزج  الدافئ  احلليب  ف��وق  وتر�س  اخلمرية  تفتح   2-

بعدها بال�ضوكة.
املزيج  ويخلط  الفانيليا  وم�ضتخل�س  الع�ضل  ي�ضاف   3-
ال��داف��ئ قبل  الع�ضل يف احلليب  اإذاب���ة  ب��االإم��ك��ان  جم���دداً، 
ي�ضاعد  احلليب  تفتري  اأن  علماً  املكّونات،  باقي  مع  مزجه 
على تكاثر اخلمرية. تغط�س كرة من القطن يف اخلليط 

وتو�ضع على الوجه والعنق.
طعام  ملعقة  كل  اخلليط،  لباقي  االأرز  دقيق  ي�ضاف   4-

على حدة، ويحّرك جيداً حتى ي�ضبح املزيج متما�ضكاً.
-5 ت�ضتخدم طبقة اأثخن على الوجه والعنق ليتم بعدها 

االنتظار مدة 15 دقيقة حتى يجف القناع.
-6 يق�ضر القناع با�ضتخدام االأ�ضابع فوق املغ�ضلة ويغ�ضل 

الوجه مباء فاتر ويو�ضع بعدها كرمي للوجه.

 قناع التفاح املبّي�ض
وين�ضح  الرائعة  الفواكه  تاأثريات  على  القناع  هذا  يعتمد 
با�ضتخدامه على الب�ضرة التي تعاين من العيوب اأو البقع 
ف�ضل  نهاية  يف  ة  وخا�ضّ ال�ضم�ضية  االأ�ضعة  ع��ن  الناجمة 
اأنه  يثّبت  م��ا  )���ض��ي(  بالفيتامني  غ��ن��ّي  فالتفاح  ال�ضيف. 

اأ�ضا�ضّية  م�ضادر  احلم�ضّيات  اأّن  كما  للب�ضرة،  مفتح  عامل 
عندما  )����ض���ي((.  الفيتامني  )اأي  االأ���ض��ك��ورب��ي��ك  حلم�س 
متزج هذه الفواكه مع زيت التوت الرّبي، الغني مب�ضاّدات 
االأك�ضدة الواقية من االأ�ضّعة ال�ضم�ضّية، ف�ضتقلب مقايي�س 

الب�ضرة املت�ضررة خال وقت ق�ضري.
اأو  اأ�ضبوعني  لفرتة  االأ���ض��ب��وع  يف  م��ّرت��ني  القناع  ه��ذا  يعّد 
الوقاية  كرمي  دائماً  الب�ضرة، ويو�ضع  لون  لتوحيد  ثاثة 

من ال�ضم�س بعده.

 املكّونات
�ضا�س. • �ضرائط 

ومربو�ضة. مق�ضرة  طازجة  خ�ضراء  • تفاحة 
النباتي. الغلي�ضريين  من  �ضغرية  • ملعقة 

احلام�س. ع�ضري  من  ملعقة  • ن�ضف 
الرّبي. التوت  زيت  من  ملعقة  • ن�ضف 

االأرّز. دقيق  من  كبريتان  ملعقتان  اأو  • ملعقة 
وزيت  بالع�ضل  الغلي�ضريين  ا���ض��ت��ب��دال  ميكن  م��اح��ظ��ة: 

التوت الرّبي بزيت ال�ضم�ضم.

طريقة التح�شري وال�شتعمال
على  بع�س  ف���وق  بع�ضها  ال�����ض��ا���س  ���ض��رائ��ط  ت��و���ض��ع   1-
���ض��ك��ل م�ضتطيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ق��ط��ع   4 وت��ق�����ّس  ط��ب��ق��ت��ني 
اأخ����رى على  ق��ط��ع  و4  وال��رق��ب��ة،  اجل��ب��ني  ع��ل��ى  لو�ضعها 

�ضكل دائري لو�ضعها على اخلّدين.
الكمّية  وت�����ض��اف  اأع����اه  امل���ذك���ورة  امل��ك��ّون��ات  تخلط   2-
يو�ضع  ث��م  امل��ك��ّون��ات،  لتما�ضك  االأرز  دق��ي��ق  م��ن  ال��ازم��ة 
على  ليو�ضع  ال�ضطرية  يف  كما  ال�ضا�س  املزيج بني طبقتي 

اجلبني والعنق واخلّدين.
ملدة  واالنتظار  م�ضطح  كر�ضي  على  اجللو�س  يف�ضل   3-
الوجه مباء  ال�ضا�س وغ�ضل  اإزالة �ضرائط  10 دقائق قبل 

فاتر.
ب�ضرعة. الوجه  يغ�ضل  االنزعاج،  حال  يف   4-

ال�ّضم�س بن�ضبة عالية  -5 يو�ضع بعد هذا القناع واق من 
ح�ضا�ضّية  لتجّنب  ف���وق(  م��ا  اأو   30( ال��وق��اي��ة  ع��ام��ل  م��ن 

ال�ضم�س الناجتة عن الفيتامني )�ضي(.  

كتاب يك�شف خفايا �شناعة م�شتح�شرات التجميل والغمو�ض الذي يلّف عاملها

كيف تختاري املنتجات التي تلبي حاجاتك اجلمالية بطريقة طبيعية وموثوقة
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كايد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 28 اغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278860 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  �ضوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �ضوق اأبوظبي العاملي، ميدان �ضوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، 

 �س.ب.: 111999، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

تنظيم،  التجارية؛  املعار�س  املكتبي؛  الن�ضاط  تفعيل  االأعمال؛  توجيه  االأعمال؛  اإدارة  واالإع��ان؛  الدعاية 
وحت�ضري، وترويج، واإدارة املعار�س التجارية؛ اإدارة اأعمال العقارات؛ توفري واإدارة املرافق املكتبية؛ خدمات 
الدعاية واالإعان؛ اخلدمات الدعائية والرتويجية؛ خدمات اإدارة االأعمال التجارية؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ 
التنظيمية؛  واال�ضت�ضارات  التجارية  االأعمال  اإدارة  االأعمال؛  تقييمات  التجارية؛  االأعمال  اإدارة  امل�ضاعدة يف 
ال�ضناعية؛ خدمات  اأو  التجارية  االإدارة  امل�ضاعدة يف  االأعمال )لاآخرين(؛  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة م�ضروعات 
الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والعاقات العامة؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ 
تاأجري امل�ضاحات االإعانية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعان يف و�ضائل االإعام؛ خدمات التجارة االإلكرتونية؛ 
املحا�ضبة؛ تدقيق احل�ضابات؛ تقييمات االأعمال؛ ا�ضت�ضارات االأعمال املهنية؛ معلومات االأعمال؛ ا�ضتف�ضارات 
ال�ضناعية؛ جتميع  اأو  التجارية  االإدارة  امل�ضاعدة يف  االأعمال؛  اأبحاث  االأعمال؛  تنظيم  ا�ضت�ضارات  االأعمال؛ 
اإدارة  الكفاية؛  خرباء  االقت�ضادية؛  التنبوؤات  االإح�ضائيات؛  جتميع  حا�ضوبية؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
�ضلطات  اأعمال  اإدارة  الرتخي�س؛  �ضلطات  اأعمال  اإدارة  املوظفني؛  �ضوؤون  اإدارة  ا�ضت�ضارات  املربجمة؛  امللفات 
التنظيمية؛  ال�ضلطات  اأعمال  اإدارة  املالية؛  املناطق احلرة  �ضلطات  اأعمال  اإدارة  االقت�ضادية؛  املناطق احلرة 
ال�ضركات  اإدارة  ال�ضركة؛  �ضجات  حفظ  املبا�ضر؛  ال��ت��داول  �ضركات  اأعمال  اإدارة  املبا�ضر؛  ال��ت��داول  خدمات 
)لاآخرين(؛ خدمات �ضكرتارية ملكاتب ال�ضركات؛ خدمات اأعمال املراقبة واإدارة بيانات ت�ضغيل االأعمال؛ اإدارة 
ح�ضابات العماء؛ ح�ضاب وت�ضجيل وتكوين وجتميع وتنظيم االإح�ضائيات واأرقام املوؤ�ضرات املتعلقة مبعدالت 
البيانات  من  وغريها  ال�ضرف  واأ�ضعار  واالأ�ضعار  الفائدة  ومعدالت  التجارية  املالية  واالأوراق  البور�ضات 
االقت�ضادية؛ خدمات معلومات واأبحاث االأعمال مب�ضاعدة احلا�ضوب؛ خدمات املعلومات االإح�ضائية؛ اإعداد 
وتخزين عرو�س االأ�ضعار ملوؤ�ضرات واأ�ضعار البور�ضات؛ خدمات ا�ضت�ضارات االأعمال؛ خدمات وكاالت املعلومات 
التجارية؛ ن�ضر الن�ضو�س الدعائية؛ ن�ضخ الوثائق؛ اإعداد معلومات واإح�ضائيات االأعمال؛ خدمات معاجلة 
التخطيط وم�ضح  اإدارة  االأعمال؛  اأدلة  ال�ضرف؛ جتميع  اأ�ضعار  ب�ضاأن  املعلومات  وا�ضتخراج  اإع��داد  البيانات؛ 
االأرباح )التقييم(؛ البحث عن كفالة؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�ضف العامة:  كتبت كلمة "فينتك" باالأحرف العربية. 
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 28 اغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278856 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  �ضوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �ضوق اأبوظبي العاملي، ميدان �ضوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، 

 �س.ب.: 111999، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

تنظيم،  التجارية؛  املعار�س  املكتبي؛  الن�ضاط  تفعيل  االأعمال؛  توجيه  االأعمال؛  اإدارة  واالإع��ان؛  الدعاية 
وحت�ضري، وترويج، واإدارة املعار�س التجارية؛ اإدارة اأعمال العقارات؛ توفري واإدارة املرافق املكتبية؛ خدمات 
الدعاية واالإعان؛ اخلدمات الدعائية والرتويجية؛ خدمات اإدارة االأعمال التجارية؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ 
التنظيمية؛  واال�ضت�ضارات  التجارية  االأعمال  اإدارة  االأعمال؛  تقييمات  التجارية؛  االأعمال  اإدارة  امل�ضاعدة يف 
ال�ضناعية؛ خدمات  اأو  التجارية  االإدارة  امل�ضاعدة يف  االأعمال )لاآخرين(؛  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة م�ضروعات 
الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والعاقات العامة؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ 
تاأجري امل�ضاحات االإعانية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعان يف و�ضائل االإعام؛ خدمات التجارة االإلكرتونية؛ 
املحا�ضبة؛ تدقيق احل�ضابات؛ تقييمات االأعمال؛ ا�ضت�ضارات االأعمال املهنية؛ معلومات االأعمال؛ ا�ضتف�ضارات 
ال�ضناعية؛ جتميع  اأو  التجارية  االإدارة  امل�ضاعدة يف  االأعمال؛  اأبحاث  االأعمال؛  تنظيم  ا�ضت�ضارات  االأعمال؛ 
اإدارة  الكفاية؛  خرباء  االقت�ضادية؛  التنبوؤات  االإح�ضائيات؛  جتميع  حا�ضوبية؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
�ضلطات  اأعمال  اإدارة  الرتخي�س؛  �ضلطات  اأعمال  اإدارة  املوظفني؛  �ضوؤون  اإدارة  ا�ضت�ضارات  املربجمة؛  امللفات 
التنظيمية؛  ال�ضلطات  اأعمال  اإدارة  املالية؛  املناطق احلرة  �ضلطات  اأعمال  اإدارة  االقت�ضادية؛  املناطق احلرة 
ال�ضركات  اإدارة  ال�ضركة؛  �ضجات  حفظ  املبا�ضر؛  ال��ت��داول  �ضركات  اأعمال  اإدارة  املبا�ضر؛  ال��ت��داول  خدمات 
)لاآخرين(؛ خدمات �ضكرتارية ملكاتب ال�ضركات؛ خدمات اأعمال املراقبة واإدارة بيانات ت�ضغيل االأعمال؛ اإدارة 
ح�ضابات العماء؛ ح�ضاب وت�ضجيل وتكوين وجتميع وتنظيم االإح�ضائيات واأرقام املوؤ�ضرات املتعلقة مبعدالت 
البيانات  من  وغريها  ال�ضرف  واأ�ضعار  واالأ�ضعار  الفائدة  ومعدالت  التجارية  املالية  واالأوراق  البور�ضات 
االقت�ضادية؛ خدمات معلومات واأبحاث االأعمال مب�ضاعدة احلا�ضوب؛ خدمات املعلومات االإح�ضائية؛ اإعداد 
وتخزين عرو�س االأ�ضعار ملوؤ�ضرات واأ�ضعار البور�ضات؛ خدمات ا�ضت�ضارات االأعمال؛ خدمات وكاالت املعلومات 
التجارية؛ ن�ضر الن�ضو�س الدعائية؛ ن�ضخ الوثائق؛ اإعداد معلومات واإح�ضائيات االأعمال؛ خدمات معاجلة 
التخطيط وم�ضح  اإدارة  االأعمال؛  اأدلة  ال�ضرف؛ جتميع  اأ�ضعار  ب�ضاأن  املعلومات  وا�ضتخراج  اإع��داد  البيانات؛ 
االأرباح )التقييم(؛ البحث عن كفالة؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 ABU" مكتوبة باالأحرف الاتينية و كلمة "FINTECH" و�ضف العامة:  تتكون العامة من كلمة
اأبوظبي" مكتوبة باالأحرف العربية، و جميعهم  "فينتك  DHABI" مكتوبة باللغة االجنليزية و عبارة 

مكتوب بخط عري�س بداخل م�ضتطيل.
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 28 اغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278858 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:     �ضوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �ضوق اأبوظبي العاملي، ميدان �ضوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، 

 �س.ب.: 111999، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

تنظيم،  التجارية؛  املعار�س  املكتبي؛  الن�ضاط  تفعيل  االأعمال؛  توجيه  االأعمال؛  اإدارة  واالإع��ان؛  الدعاية 
وحت�ضري، وترويج، واإدارة املعار�س التجارية؛ اإدارة اأعمال العقارات؛ توفري واإدارة املرافق املكتبية؛ خدمات 
الدعاية واالإعان؛ اخلدمات الدعائية والرتويجية؛ خدمات اإدارة االأعمال التجارية؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ 
التنظيمية؛  واال�ضت�ضارات  التجارية  االأعمال  اإدارة  االأعمال؛  تقييمات  التجارية؛  االأعمال  اإدارة  امل�ضاعدة يف 
ال�ضناعية؛ خدمات  اأو  التجارية  االإدارة  امل�ضاعدة يف  االأعمال )لاآخرين(؛  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة م�ضروعات 
الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والعاقات العامة؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ 
تاأجري امل�ضاحات االإعانية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعان يف و�ضائل االإعام؛ خدمات التجارة االإلكرتونية؛ 
املحا�ضبة؛ تدقيق احل�ضابات؛ تقييمات االأعمال؛ ا�ضت�ضارات االأعمال املهنية؛ معلومات االأعمال؛ ا�ضتف�ضارات 
ال�ضناعية؛ جتميع  اأو  التجارية  االإدارة  امل�ضاعدة يف  االأعمال؛  اأبحاث  االأعمال؛  تنظيم  ا�ضت�ضارات  االأعمال؛ 
اإدارة  الكفاية؛  خرباء  االقت�ضادية؛  التنبوؤات  االإح�ضائيات؛  جتميع  حا�ضوبية؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
�ضلطات  اأعمال  اإدارة  الرتخي�س؛  �ضلطات  اأعمال  اإدارة  املوظفني؛  �ضوؤون  اإدارة  ا�ضت�ضارات  املربجمة؛  امللفات 
التنظيمية؛  ال�ضلطات  اأعمال  اإدارة  املالية؛  املناطق احلرة  �ضلطات  اأعمال  اإدارة  االقت�ضادية؛  املناطق احلرة 
ال�ضركات  اإدارة  ال�ضركة؛  �ضجات  حفظ  املبا�ضر؛  ال��ت��داول  �ضركات  اأعمال  اإدارة  املبا�ضر؛  ال��ت��داول  خدمات 
)لاآخرين(؛ خدمات �ضكرتارية ملكاتب ال�ضركات؛ خدمات اأعمال املراقبة واإدارة بيانات ت�ضغيل االأعمال؛ اإدارة 
ح�ضابات العماء؛ ح�ضاب وت�ضجيل وتكوين وجتميع وتنظيم االإح�ضائيات واأرقام املوؤ�ضرات املتعلقة مبعدالت 
البيانات  من  وغريها  ال�ضرف  واأ�ضعار  واالأ�ضعار  الفائدة  ومعدالت  التجارية  املالية  واالأوراق  البور�ضات 
االقت�ضادية؛ خدمات معلومات واأبحاث االأعمال مب�ضاعدة احلا�ضوب؛ خدمات املعلومات االإح�ضائية؛ اإعداد 
وتخزين عرو�س االأ�ضعار ملوؤ�ضرات واأ�ضعار البور�ضات؛ خدمات ا�ضت�ضارات االأعمال؛ خدمات وكاالت املعلومات 
التجارية؛ ن�ضر الن�ضو�س الدعائية؛ ن�ضخ الوثائق؛ اإعداد معلومات واإح�ضائيات االأعمال؛ خدمات معاجلة 
التخطيط وم�ضح  اإدارة  االأعمال؛  اأدلة  ال�ضرف؛ جتميع  اأ�ضعار  ب�ضاأن  املعلومات  وا�ضتخراج  اإع��داد  البيانات؛ 
االأرباح )التقييم(؛ البحث عن كفالة؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
 الواق�عة بالفئة:  35 

باالأحرف  مكتوبة   "FINTECH ABU DHABI" عبارة  من  العامة  و�ضف العامة:  تتكون 
الاتينية.

 اال�ض��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 28 اغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278855 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  �ضوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �ضوق اأبوظبي العاملي، ميدان �ضوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، 

 �س.ب.: 111999، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

تنظيم  التجارية؛  املعار�س  املكتبي؛  الن�ضاط  تفعيل  االأع��م��ال؛  توجيه  االأع��م��ال؛  اإدارة  واالإع���ان؛  الدعاية 
املكتبية؛ خدمات  املرافق  واإدارة  العقارات؛ توفري  اأعمال  اإدارة  التجارية؛  املعار�س  واإدارة  وحت�ضري وترويج 
الدعاية واالإعان؛ اخلدمات الدعائية والرتويجية؛ خدمات اإدارة االأعمال التجارية؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ 
التنظيمية؛  واال�ضت�ضارات  التجارية  االأعمال  اإدارة  االأعمال؛  تقييمات  التجارية؛  االأعمال  اإدارة  امل�ضاعدة يف 
ال�ضناعية؛ خدمات  اأو  التجارية  االإدارة  امل�ضاعدة يف  االأعمال )لاآخرين(؛  اإدارة  االأعمال؛  اإدارة م�ضروعات 
الت�ضويق؛ خدمات الدعاية والعاقات العامة؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ 
تاأجري امل�ضاحات االإعانية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعان يف و�ضائل االإعام؛ خدمات التجارة االإلكرتونية؛ 
املحا�ضبة؛ تدقيق احل�ضابات؛ تقييمات االأعمال؛ ا�ضت�ضارات االأعمال املهنية؛ معلومات االأعمال؛ ا�ضتف�ضارات 
ال�ضناعية؛ جتميع  اأو  التجارية  االإدارة  امل�ضاعدة يف  االأعمال؛  اأبحاث  االأعمال؛  تنظيم  ا�ضت�ضارات  االأعمال؛ 
اإدارة  الكفاية؛  خرباء  االقت�ضادية؛  التنبوؤات  االإح�ضائيات؛  جتميع  حا�ضوبية؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
�ضلطات  اأعمال  اإدارة  الرتخي�س؛  �ضلطات  اأعمال  اإدارة  املوظفني؛  �ضوؤون  اإدارة  ا�ضت�ضارات  املربجمة؛  امللفات 
التنظيمية؛  ال�ضلطات  اأعمال  اإدارة  املالية؛  املناطق احلرة  �ضلطات  اأعمال  اإدارة  االقت�ضادية؛  املناطق احلرة 
ال�ضركات  اإدارة  ال�ضركة؛  �ضجات  حفظ  املبا�ضر؛  ال��ت��داول  �ضركات  اأعمال  اإدارة  املبا�ضر؛  ال��ت��داول  خدمات 
)لاآخرين(؛ خدمات �ضكرتارية ملكاتب ال�ضركات؛ خدمات اأعمال املراقبة واإدارة بيانات ت�ضغيل االأعمال؛ اإدارة 
ح�ضابات العماء؛ ح�ضاب وت�ضجيل وتكوين وجتميع وتنظيم االإح�ضائيات واأرقام املوؤ�ضرات املتعلقة مبعدالت 
البيانات  من  وغريها  ال�ضرف  واأ�ضعار  واالأ�ضعار  الفائدة  ومعدالت  التجارية  املالية  واالأوراق  البور�ضات 
االقت�ضادية؛ خدمات معلومات واأبحاث االأعمال مب�ضاعدة احلا�ضوب؛ خدمات املعلومات االإح�ضائية؛ اإعداد 
وتخزين عرو�س االأ�ضعار ملوؤ�ضرات واأ�ضعار البور�ضات؛ خدمات ا�ضت�ضارات االأعمال؛ خدمات وكاالت املعلومات 
التجارية؛ ن�ضر الن�ضو�س الدعائية؛ ن�ضخ الوثائق؛ اإعداد معلومات واإح�ضائيات االأعمال؛ خدمات معاجلة 
التخطيط وم�ضح  اإدارة  االأعمال؛  اأدلة  ال�ضرف؛ جتميع  اأ�ضعار  ب�ضاأن  املعلومات  وا�ضتخراج  اإع��داد  البيانات؛ 
االأرباح )التقييم(؛ البحث عن كفالة؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�ضف العامة:  تتكون العامة من �ضكل خطي مكون من خطوط عمودية ذات طول خمتلف.
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 28 اغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278861 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  �ضوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �ضوق اأبوظبي العاملي، ميدان �ضوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، 

 �س.ب.: 111999، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

توفري التدريب؛ توفري مرافق التدريب؛ خدمات الرتبية والتعليم؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واالجتماعات 
وجتهيز  واإدارة  تنظيم  امل��وؤمت��رات؛  واملحا�ضرات؛  واللقاءات  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س 
املنا�ضبات واملعار�س؛ تنظيم املناف�ضات؛ ن�ضر الكتب؛ ت�ضغيل مرافق التدريب املايل؛ ت�ضغيل مرافق التدريب 
املخاطر والتداول  واإدارة  والتاأمينية والتنظيمية  املالية  التدريب والتدري�س يف جمال اخلدمات  التجاري؛ 
اأو  اأو ال�ضلع  اأو االأوراق املالية  اأو ال�ضندات  اأ�ضواق االأ�ضهم واملعامات وال�ضفقات واإ�ضدار وتقييم االأ�ضهم  يف 
يتعلق  وفيما  التاأمني؛  اأو  امل�ضتقبلية  العقود  اأو  ال�ضلع  اأو  اخليارات  اأو  املالية  امل�ضتقات  اأو  امل�ضتقبلية  العقود 
ن�ضر  البور�ضة؛  موؤ�ضرات  وتنظيم  وا�ضتخدام  ون�ضر  واإنفاذ  وت��داول  واإ�ضدار  االإح�ضائي  والتحليل  بتجميع 
االإح�ضائيات واأرقام املوؤ�ضرات املتعلقة مبعدالت البور�ضة واالأوراق املالية التجارية واأ�ضعار الفائدة واالأ�ضعار 
واأ�ضعار ال�ضرف وغريها من البيانات االقت�ضادية؛ خدمات اجلمع والن�ضر والتجميع؛ توفري املعلومات فيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

 و�ضف العامة:  كتبت كلمة "فينتك" باالأحرف العربية. 
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 28 اغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278857 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:     �ضوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �ضوق اأبوظبي العاملي، ميدان �ضوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، 

 �س.ب.: 111999، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

واملعار�س  واالجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  تنظيم  والتعليم؛  الرتبية  خدمات  التدريب؛  مرافق  توفري  التدريب؛  توفري 
املنا�ضبات واملعار�س؛ تنظيم  واإدارة وجتهيز  املوؤمترات؛ تنظيم  واللقاءات واملحا�ضرات؛  العمل  التدريبية وور�س  وال��دورات 
والتدري�س يف جمال  التدريب  التجاري؛  التدريب  ت�ضغيل مرافق  امل��ايل؛  التدريب  ت�ضغيل مرافق  الكتب؛  ن�ضر  املناف�ضات؛ 
اخلدمات املالية والتاأمينية والتنظيمية واإدارة املخاطر والتداول يف اأ�ضواق االأ�ضهم واملعامات وال�ضفقات واإ�ضدار وتقييم 
العقود  اأو  ال�ضلع  اأو  اخليارات  اأو  املالية  امل�ضتقات  اأو  امل�ضتقبلية  العقود  اأو  ال�ضلع  اأو  املالية  االأوراق  اأو  ال�ضندات  اأو  االأ�ضهم 
امل�ضتقبلية اأو التاأمني؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل االإح�ضائي واإ�ضدار وتداول واإنفاذ ون�ضر وا�ضتخدام وتنظيم موؤ�ضرات 
البور�ضة؛ ن�ضر االإح�ضائيات واأرقام املوؤ�ضرات املتعلقة مبعدالت البور�ضة واالأوراق املالية التجارية واأ�ضعار الفائدة واالأ�ضعار 
واأ�ضعار ال�ضرف وغريها من البيانات االقت�ضادية؛ خدمات اجلمع والن�ضر والتجميع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة 

هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 41  الواق�عة بالفئة:  

 ABU" ك��ل��م��ة  و  ال��ات��ي��ن��ي��ة  ب����االأح����رف  "FINTECH" م��ك��ت��وب��ة  ك��ل��م��ة  م���ن  ال��ع��ام��ة  ت��ت��ك��ون  و�ضف العامة:  
و جميعهم مكتوب بخط  العربية،  باالأحرف  اأبوظبي" مكتوبة  "فينتك  و عبارة  باللغة االجنليزية  DHABI" مكتوبة 

عري�س بداخل م�ضتطيل.
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 28 اغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278859 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  �ضوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �ضوق اأبوظبي العاملي، ميدان �ضوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، 

 �س.ب.: 111999، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

توفري التدريب؛ توفري مرافق التدريب؛ خدمات الرتبية والتعليم؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واالجتماعات 
وجتهيز  واإدارة  تنظيم  امل��وؤمت��رات؛  واملحا�ضرات؛  واللقاءات  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س 
املنا�ضبات واملعار�س؛ تنظيم املناف�ضات؛ ن�ضر الكتب؛ ت�ضغيل مرافق التدريب املايل؛ ت�ضغيل مرافق التدريب 
املخاطر والتداول  واإدارة  والتاأمينية والتنظيمية  املالية  التدريب والتدري�س يف جمال اخلدمات  التجاري؛ 
اأو  اأو ال�ضلع  اأو االأوراق املالية  اأو ال�ضندات  اأ�ضواق االأ�ضهم واملعامات وال�ضفقات واإ�ضدار وتقييم االأ�ضهم  يف 
يتعلق  وفيما  التاأمني؛  اأو  امل�ضتقبلية  العقود  اأو  ال�ضلع  اأو  اخليارات  اأو  املالية  امل�ضتقات  اأو  امل�ضتقبلية  العقود 
ن�ضر  البور�ضة؛  موؤ�ضرات  وتنظيم  وا�ضتخدام  ون�ضر  واإنفاذ  وت��داول  واإ�ضدار  االإح�ضائي  والتحليل  بتجميع 
االإح�ضائيات واأرقام املوؤ�ضرات املتعلقة مبعدالت البور�ضة واالأوراق املالية التجارية واأ�ضعار الفائدة واالأ�ضعار 
واأ�ضعار ال�ضرف وغريها من البيانات االقت�ضادية؛ خدمات اجلمع والن�ضر والتجميع؛ توفري املعلومات فيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

الاتينية. باالأحرف  و�ضف العامة:  تتكون العامة من عبارة "FINTECH ABU DHABI" مكتوبة 
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ: 28 اغ�ضط�س 2017 املودعة حتت رقم:  278862 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ض��م:  �ضوق اأبوظبي العاملي
وعنوانه: بناية �ضوق اأبوظبي العاملي، ميدان �ضوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، 

 �س.ب.: 111999، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

توفري التدريب؛ توفري مرافق التدريب؛ خدمات الرتبية والتعليم؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واالجتماعات 
وجتهيز  واإدارة  تنظيم  امل��وؤمت��رات؛  واملحا�ضرات؛  واللقاءات  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س 
املنا�ضبات واملعار�س؛ تنظيم املناف�ضات؛ ن�ضر الكتب؛ ت�ضغيل مرافق التدريب املايل؛ ت�ضغيل مرافق التدريب 
املخاطر والتداول  واإدارة  والتاأمينية والتنظيمية  املالية  التدريب والتدري�س يف جمال اخلدمات  التجاري؛ 
اأو  اأو ال�ضلع  اأو االأوراق املالية  اأو ال�ضندات  اأ�ضواق االأ�ضهم واملعامات وال�ضفقات واإ�ضدار وتقييم االأ�ضهم  يف 
يتعلق  وفيما  التاأمني؛  اأو  امل�ضتقبلية  العقود  اأو  ال�ضلع  اأو  اخليارات  اأو  املالية  امل�ضتقات  اأو  امل�ضتقبلية  العقود 
ن�ضر  البور�ضة؛  موؤ�ضرات  وتنظيم  وا�ضتخدام  ون�ضر  واإنفاذ  وت��داول  واإ�ضدار  االإح�ضائي  والتحليل  بتجميع 
االإح�ضائيات واأرقام املوؤ�ضرات املتعلقة مبعدالت البور�ضة واالأوراق املالية التجارية واأ�ضعار الفائدة واالأ�ضعار 
واأ�ضعار ال�ضرف وغريها من البيانات االقت�ضادية؛ خدمات اجلمع والن�ضر والتجميع؛ توفري املعلومات فيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�ضف العامة:  تتكون العامة من �ضكل خطي مكون من خطوط عمودية ذات طول خمتلف.
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 057065

با�ض��م: �ضنغهاي وارير �ضوز كو.، ليمتد

وعنوانه: 1100، كوم مينغ روود، ياجن بو دي�ضرتيكت، �ضنغهاي، ال�ضني

وامل�ضجلة حتت رقم : )50191(  بتاريخ:  2005/01/08م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2003/11/02م وحتى تاريخ : 2023/11/02م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50084

با�ض��م: وايكو�س - �ضاجينفابريك ويلهيلم ات�س. كوملان جي اأم بي ات�س اند كو 

كيه جي

وعنوانه: ميل�ضوجنر �ضرتيت 30 ، دي 34286 �ضباجنينبريج - املانيا

وامل�ضجلة حتت رقم : )41174(  بتاريخ:  2003/07/05م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/10/28م وحتى تاريخ :  2022/10/28م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 063202

با�ض��م: �س. ميدا�س العاملية للتجارة العامة و املقاوالت

– دولة  الكويت  ال��وزان،  7، عمارة  ق�ضيمة  ال�ضوابر،  ال�ضرق، قطعة  وعنوانه: 

الكويت

وامل�ضجلة حتت رقم : )57002(  بتاريخ:  2005/12/25م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2014/08/24م وحتى تاريخ : 2024/08/24م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50085

با�ض��م: وايكو�س - �ضاجينفابريك ويلهيلم ات�س. كوملان جي اأم بي ات�س اند كو 

كيه جي

وعنوانه: ميل�ضوجنر �ضرتيت 30 ، دي 34286 �ضباجنينبريج - املانيا

وامل�ضجلة حتت رقم : )41173(  بتاريخ:  2003/07/05م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/10/28م وحتى تاريخ :  2022/10/28م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 063203

با�ض��م: �س. ميدا�س العاملية للتجارة العامة و املقاوالت

– دولة  الكويت  ال��وزان،  7، عمارة  ق�ضيمة  ال�ضوابر،  ال�ضرق، قطعة  وعنوانه: 

الكويت

وامل�ضجلة حتت رقم : )57003(  بتاريخ:  2005/12/25م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2014/08/24م وحتى تاريخ : 2024/08/24م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50086

با�ض��م: وايكو�س - �ضاجينفابريك ويلهيلم ات�س. كوملان جي اأم بي ات�س اند كو 

كيه جي

وعنوانه: ميل�ضوجنر �ضرتيت 30 ، دي 34286 �ضباجنينبريج - املانيا

وامل�ضجلة حتت رقم : )41197(  بتاريخ:  2003/07/05م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/10/28م وحتى تاريخ :  2022/10/28م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 49498

با�ض��م: بولي�ضون كوربوري�ضن

وعنوانه: 181 ، ايرة �ضينغ فري�ضت روود ، كاوه�ضيونغ 80611 ، تايوان

وامل�ضجلة حتت رقم : )45409(  بتاريخ:  2004/03/01م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/09/21م وحتى تاريخ :  2022/09/21م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50408

با�ض��م: كامبان ايه بي

وعنوانه: ا�س اى – 811181 �ضاندفايكن - ال�ضويد

وامل�ضجلة حتت رقم : )41256(  بتاريخ:  2003/07/08م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/11/18م وحتى تاريخ : 2022/11/18م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50419

با�ض��م: كامبان ايه بي

وعنوانه: ا�س اى – 811181 �ضاندفايكن - ال�ضويد

وامل�ضجلة حتت رقم : )41206(  بتاريخ:  2003/07/05م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/11/19م وحتى تاريخ : 2022/11/19م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 58691

با�ض��م: ال�ضيد ح�ضان حيدر بن حممد خري ومرمي حيدر

وعنوانه: �ضوريا – دم�ضق – ميدان جزماتية – ال�ضوق الرئي�ضي

وامل�ضجلة حتت رقم : )51237(  بتاريخ:  2005/02/19م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2014/02/04م  وحتى تاريخ : 2024/02/04م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50420

با�ض��م: كامبان ايه بي

وعنوانه: ا�س اى – 811181 �ضاندفايكن - ال�ضويد

وامل�ضجلة حتت رقم : )41207(  بتاريخ:  2003/07/05م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/11/19م وحتى تاريخ : 2022/11/19م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 790

با�ض��م: يوجن كارمنت مانيفا ك�ضرينج كمباين

وعنوانه: 362 يوب بابا ليبار روود، 04-15/02/01 داجن فتي بلدجن، 1953 - 

�ضنغافورة

وامل�ضجلة حتت رقم : )1231(  بتاريخ:  1995/01/25م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2013/06/24م وحتى تاريخ : 2023/06/24م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعان الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 284508    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�ضم : مريال الإدارة االأ�ضول ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 147774 ، مبنى ات�س كيو ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
اإدارة جتارية لرتخي�س الب�ضائع واخلدمات لاآخرين ، الدعاية واالإعان ، تدقيق احل�ضابات ،  حما�ضبة ، 
عر�س ال�ضلع ، اإدارة اأعمال الفنادق ، امل�ضاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�ضناعية ، ا�ضت�ضارات اإدارة �ضوؤون 
املوظفني ، درا�ضات الت�ضويق ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعان اأو ترويج املبيعات ، االإعان والدعاية 
املبا�ضرة على �ضبكات احلا�ضوب ، الدعاية واالإعان اخلارجي ، تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو االإعانية 
تاأمني لاآخرين  اأو  ، خدمات توفري  االأف��راد  ، توظيف  التعاقد اخلارجي )امل�ضاعدة يف االأعمال(  ، خدمات 
)�ضراء �ضلع وخدمات الأعمال اأخرى( ، االإعان بالراديو ، االأبحاث التجارية ، البحث عن كفالة ، الدعاية 

واالإعان عرب التلفزيون ، االإعانات التجارية ، امل�ضورة املتعلقة باإدارة اأعمال نوادي ال�ضحة واللياقة.
 و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة A'L BAHAR باللغة االإجنليزية بطريقة مميزة حيث اأن 

بعد احلرف A فا�ضلة ُعليا.
اال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 284514    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�ضم : مريال الإدارة االأ�ضول ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 147774 ، مبنى ات�س كيو ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
اإدارة جتارية لرتخي�س الب�ضائع واخلدمات لاآخرين ، الدعاية واالإعان ، تدقيق احل�ضابات ،  حما�ضبة ، 
عر�س ال�ضلع ، اإدارة اأعمال الفنادق ، امل�ضاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�ضناعية ، ا�ضت�ضارات اإدارة �ضوؤون 
املوظفني ، درا�ضات الت�ضويق ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعان اأو ترويج املبيعات ، االإعان والدعاية 
املبا�ضرة على �ضبكات احلا�ضوب ، الدعاية واالإعان اخلارجي ، تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو االإعانية 
تاأمني لاآخرين  اأو  ، خدمات توفري  االأف��راد  ، توظيف  التعاقد اخلارجي )امل�ضاعدة يف االأعمال(  ، خدمات 
)�ضراء �ضلع وخدمات الأعمال اأخرى( ، االإعان بالراديو ، االأبحاث التجارية ، البحث عن كفالة ، الدعاية 

واالإعان عرب التلفزيون ، االإعانات التجارية ، امل�ضورة املتعلقة باإدارة اأعمال نوادي ال�ضحة واللياقة.
 و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة A'L BAHAR بطريقة مميزة حيث اأن بعد احلرف A فا�ضلة 
 AT THE CORNICHE كلمات  ثم  التوقف  رمز  �ضكل  ُعليا على ميينها خطني متوازيني على 

بخط �ضغري وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 064773

با�ض��م: ديبندابل جلوبال اك�ضربي�س انك. )دي ات�س اك�س، انك(

وعنوانه: 19201 �ضوزانا رود، مدينة ران�ضو دومنجويز، والية كاليفورنيا، رمز بريدي 

90221 - الواليات املتحدة االأمريكية

وامل�ضجلة حتت رقم : )102123(  بتاريخ:  2010/04/22م

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف : 2004/10/30م وحتى تاريخ : 2014/10/30م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 064929

با�ض��م: اآدلون براند جي ام بي ات�س اند كو. كيه جي

وعنوانه: كولن �ضرت. 89، دي-52351 دورين، املانيا

وامل�ضجلة حتت رقم : )54208(  بتاريخ:  2005/06/28م

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف : 2014/11/20م وحتى تاريخ : 2024/11/20م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 284511    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�ضم : مريال الإدارة االأ�ضول ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 147774 ، مبنى ات�س كيو ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
اإدارة جتارية لرتخي�س الب�ضائع واخلدمات لاآخرين ، الدعاية واالإعان ، تدقيق احل�ضابات ،  حما�ضبة ، 
عر�س ال�ضلع ، اإدارة اأعمال الفنادق ، امل�ضاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�ضناعية ، ا�ضت�ضارات اإدارة �ضوؤون 
املوظفني ، درا�ضات الت�ضويق ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعان اأو ترويج املبيعات ، االإعان والدعاية 
املبا�ضرة على �ضبكات احلا�ضوب ، الدعاية واالإعان اخلارجي ، تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو االإعانية 
تاأمني لاآخرين  اأو  ، خدمات توفري  االأف��راد  ، توظيف  التعاقد اخلارجي )امل�ضاعدة يف االأعمال(  ، خدمات 
)�ضراء �ضلع وخدمات الأعمال اأخرى( ، االإعان بالراديو ، االأبحاث التجارية ، البحث عن كفالة ، الدعاية 

واالإعان عرب التلفزيون ، االإعانات التجارية ، امل�ضورة املتعلقة باإدارة اأعمال نوادي ال�ضحة واللياقة.
 و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمات َع البحر باللغة العربية بطريقة مميزة.

اال�ضرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك :التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية : 
املودعة بالرقم : 247449    بتاريخ : 2016/01/25

باإ�ضم : اأولدهام ا�س اأيه ا�س
وعنوانه : زون اند�ضرتيايل اأي ا�س تي، رو اوفيا ،  62027 ارا�س ، فرن�ضا

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملاحية ومل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�ضرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�ضارة واملراقبة )االإ�ضراف ( واالإنقاذ والتعليم ، واأجهزة واأدوات 
لو�ضل اأو فتح اأو حتويل او تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت 
رقمية  فيديوهية  ،اأقرا�س  مدجمة  ،/اأق��را���س  ت�ضجيل  اأقرا�س   ، مغناطي�ضية  بيانات  حامات   ، ال�ضور  اأو 
وغريها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمية ، اآليات لاأجهزة  التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�ضجيل النقد ، اآالت 

حا�ضبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلرائق يف الفئة 9.
 و�ضف العامة : كلمة OLDHAM باأحرف التينية

اال�ضرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 284509    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�ضم : مريال الإدارة االأ�ضول ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 147774 ، مبنى ات�س كيو ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
املالية  امل�ضورة  خدمات   ، االأ�ضول  اإدارة   ، العقارية  ال�ضوؤون   ، املالية  ال�ضوؤون   ، التمويلية  ال�ضوؤون   ، التاأمني 
خدمات   ، امل�ضرفية  االأعمال   ، اال�ضتثمارية  االأ�ضول  اإدارة   ، املالية  االأ�ضول  اإدارة   ، االأ�ضول  ب��اإدارة  املتعلقة 
، ا�ضت�ضارات التاأمني ، حفظ االأ�ضياء  ، ا�ضتثمار روؤو�س االأم��وال ، اال�ضت�ضارات املالية  ت�ضفية االأعمال املالية 
الثمينة كوديعة ، وكاالت العقارات ، تثمني العقارات ، �ضم�ضرة العقارات ، اإدارة العقارات ، حت�ضيل االإيجارات 
، التقييم املايل للتاأمني واالأعمال امل�ضرفية والعقارات ، املعلومات املالية ، االإدارة املالية ، �ضم�ضرة التاأمني ، 
متويل ال�ضراء واالإيجار ، تاأجري العقارات ، بنوك التوفري ، �ضم�ضرة االأوراق املالية ، الكفاالت املالية ، التقييم 

املايل ، القرو�س املالية ، االأعمال امل�ضرفية اخلا�ضة بالرهانات ، التمويل التباديل .
 و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة A'L BAHAR باللغة االإجنليزية بطريقة مميزة حيث اأن 

بعد احلرف A فا�ضلة ُعليا.
اال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 284515    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�ضم : مريال الإدارة االأ�ضول ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 147774 ، مبنى ات�س كيو ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العامة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
املالية  امل�ضورة  خدمات   ، االأ�ضول  اإدارة   ، العقارية  ال�ضوؤون   ، املالية  ال�ضوؤون   ، التمويلية  ال�ضوؤون   ، التاأمني 
خدمات   ، امل�ضرفية  االأعمال   ، اال�ضتثمارية  االأ�ضول  اإدارة   ، املالية  االأ�ضول  اإدارة   ، االأ�ضول  ب��اإدارة  املتعلقة 
، ا�ضت�ضارات التاأمني ، حفظ االأ�ضياء  ، ا�ضتثمار روؤو�س االأم��وال ، اال�ضت�ضارات املالية  ت�ضفية االأعمال املالية 
الثمينة كوديعة ، وكاالت العقارات ، تثمني العقارات ، �ضم�ضرة العقارات ، اإدارة العقارات ، حت�ضيل االإيجارات 
، التقييم املايل للتاأمني واالأعمال امل�ضرفية والعقارات ، املعلومات املالية ، االإدارة املالية ، �ضم�ضرة التاأمني ، 
متويل ال�ضراء واالإيجار ، تاأجري العقارات ، بنوك التوفري ، �ضم�ضرة االأوراق املالية ، الكفاالت املالية ، التقييم 

املايل ، القرو�س املالية ، االأعمال امل�ضرفية اخلا�ضة بالرهانات ، التمويل التباديل .
 و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمة A'L BAHAR بطريقة مميزة حيث اأن بعد احلرف A فا�ضلة 
 AT THE CORNICHE كلمات  ثم  التوقف  رمز  �ضكل  ُعليا على ميينها خطني متوازيني على 

بخط �ضغري وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 58354

با�ض��م: �ضنغهاي ت�ضوتيك الكرتيك كو.، ليمتد

وعنوانه: رقم 516 دوجن ت�ضوان رود، بودجن، �ضنغهاي، ال�ضني

وامل�ضجلة حتت رقم : )50265(  بتاريخ:  2005/01/09م

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف : 2014/01/14م وحتى تاريخ : 2024/01/14م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 49115

با�ض��م: نا�ضد اخوان

وعنوانه: حلب - �ضوريا

وامل�ضجلة حتت رقم : )42280(  بتاريخ:  2003/09/20م

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلماية يف :    2012/08/0727م وحتى تاريخ :  2022/08/27م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 284512    بتاريخ: 2017/12/14

باإ�ضم : مريال الإدارة االأ�ضول ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 147774 ، مبنى ات�س كيو ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
املالية  امل�ضورة  خدمات   ، االأ�ضول  اإدارة   ، العقارية  ال�ضوؤون   ، املالية  ال�ضوؤون   ، التمويلية  ال�ضوؤون   ، التاأمني 
خدمات   ، امل�ضرفية  االأعمال   ، اال�ضتثمارية  االأ�ضول  اإدارة   ، املالية  االأ�ضول  اإدارة   ، االأ�ضول  ب��اإدارة  املتعلقة 
، ا�ضت�ضارات التاأمني ، حفظ االأ�ضياء  ، ا�ضتثمار روؤو�س االأم��وال ، اال�ضت�ضارات املالية  ت�ضفية االأعمال املالية 
الثمينة كوديعة ، وكاالت العقارات ، تثمني العقارات ، �ضم�ضرة العقارات ، اإدارة العقارات ، حت�ضيل االإيجارات 
، التقييم املايل للتاأمني واالأعمال امل�ضرفية والعقارات ، املعلومات املالية ، االإدارة املالية ، �ضم�ضرة التاأمني ، 
متويل ال�ضراء واالإيجار ، تاأجري العقارات ، بنوك التوفري ، �ضم�ضرة االأوراق املالية ، الكفاالت املالية ، التقييم 

املايل ، القرو�س املالية ، االأعمال امل�ضرفية اخلا�ضة بالرهانات ، التمويل التباديل .

 و�ضف العامة: العامة عبارة عن كلمات َع البحر باللغة العربية بطريقة مميزة.
اال�ضرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /       املالك: التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 25740

باإ�ضم : دويت�س اكتينقي�ضل�ضافت
وعنوانه: اأوتو�ضرتا�ضي 1 ،  51149، كولونيا، اأملانيا.

بتاريخ:1998/12/19 وامل�ضجلة حتت الرقم: 18874 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
حمركات االحرتاق الثابتة واملتنقلة ، خ�ضو�ضا حمركات الديزل وحمركات الغاز واأي�ضا اأطقم 
التوليد مبحركات االحرتاق خا�ضة االأطقم الكهربائية واأطقم امل�ضخات واأي�ضا اأجزاء حمركات 

االحرتاق  وخا�ضة اأنظمة احلقن الثنائي واأنظمة حتكمها.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/03/17 

وحتى تاريخ: 2028/03/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50548

با�ض��م: كامبان ايه بي

وعنوانه: ا�س اى – 811181 �ضاندفايكن - ال�ضويد

وامل�ضجلة حتت رقم : )41215(  بتاريخ:  2003/07/05م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/11/27م وحتى تاريخ : 2022/11/27م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/

قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50549

با�ض��م: كامبان ايه بي

وعنوانه: ا�س اى – 811181 �ضاندفايكن - ال�ضويد

وامل�ضجلة حتت رقم : )41217(  بتاريخ:  2003/07/05م

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2012/11/27م وحتى تاريخ : 2022/11/27م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

EAT 116522

EAT 117357 EAT 5753

EAT 116520

EAT 116523 EAT 116524 EAT 116525

EAT 116520

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  املالك : 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية: 
با�ضم: الن�ضر للن�ضر �س.ذ.م.م

وعنوانة : مبنى جلف نيوز �ضارع ال�ضيخ زايد �س.ب: 6519 دبي هاتف: 043447100 
بتاريخ: 2008/3/27 وامل�ضجلة حتت رقم : 109889 

�شورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��رى  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 
احلماية يف 2008/3/27 وحتى تاريخ 2028/3/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  املالك : مونيز هيلثي ت�ضوي�س ذ.م.م

 Moni's HEALTHY CHOICE : طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 286230  بتاريخ : 2017/1/18

با�ضم: مونيز هيلثي ت�ضوي�س ذ.م.م
nashaat_legal@masaood.com :وعنوانة : ابوظبي- �ضندوق الربيد: 322 امييل

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات توفري االطعمة وامل�ضروبات االيواء املوؤقت.
 HEALTHY MANIS ي��ع��ل��وه ���ض��ك��ل مم��ي��ز ي��دن��وه��ا  و���ض��ف ال��ع��ام��ة : ال��ع��ام��ة ع��ب��ارة ع��ن ح���رف 

.CHOICE
 HEALTHY اال�ضرتاطات :احلماية للعامة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�ضري عن الكلمات

العادي الو�ضع  يف  حدة  على   CHOICE
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  15  مار�ض 2018 العدد 12275
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�ملال و�لأعمال

 227 مليار درهم قيمة ال�سيكات 
املتداولة يف االمارات بنهاية فرباير

•• اأبوظبي -وام: 

ارتفع عدد ال�ضيكات التي جرى التعامل معها عرب نظام االإم��ارات ملقا�ضة 
املا�ضيني  وفرباير  يناير  �ضهري  خال  �ضيك  مليون   4.66 اىل  ال�ضيكات 
امل�ضتوى  ع��ل��ى   4.5% ن�ضبته  بنمو  دره���م  م��ل��ي��ار   227 قيمتها  و���ض��ل��ت 

ال�ضنوي.
العام  �ضهرين من  اأول  تداولها يف  التي جرى  ال�ضيكات  ف��اإن قيمة  وبذلك 
املتداولة  ال�ضيكات  قيمة  اجمايل  من   15.1% ن�ضبته  ما  ي�ضكل   2018

طيلة العام 2017.
نهاية فرباير  يناير وحتى  الفرتة من  املرجتعة يف  ال�ضيكات  وعلى �ضعيد 
اىل  و�ضلت  بقيمة  تقريبا  �ضيك  االف   203 ع��دده��ا  بلغ  فقد  املا�ضيني 
10.14 مليار درهم، وبذلك فاإن ن�ضبتها مل تتجاوز %4.4 من اجمايل 
قيمة ال�ضيكات املنفذة التي جرى التعامل معها من خال مقا�ضة امل�ضرف 

املركزي يف فرتة الر�ضد ذاتها.
ويت�ضح من خال اإح�ضاءات امل�ضرف املركزي اأن عدد ال�ضيكات التي جرى 
مقا�ضتها خال �ضهر فرباير من العام اجلاري و�ضل اىل 2.252 مليون 

�ضيك بقيمة 109.34 مليار درهم وبنمو ن�ضبته 4.4%.
�ضيك  مليون   2.406 املنفذة  ال�ضيكات  ع��دد  بلغ  فقد  يناير  �ضهر  يف  ام��ا 

بقيمة و�ضلت اىل 117.7 مليار درهم.
ي�ضار اىل اأن اجمايل قيمة ال�ضيكات املتداولة خال العام 2017 بلغ 1.5 
30.1 مليون  املنفذة  ال�ضيكات  تقريبا يف حني و�ضل عدد  درهم  تريليون 

�ضيك طيلة العام.

مليار درهم قيمة   1.5
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-وام:

حققت الت�ضرفات العقارية يف دائرة االأرا�ضي و االأماك يف دبي اأكر من 
دره��م من خال  1.1 مليار  بقيمة  ره��ون��ات  بينها  دره��م من  1.5 مليار 
69 اإجراء حيث �ضهدت الدائرة ام�س ت�ضجيل 164 مبايعة بقيمة 400 
مليون درهم منها 17 مبايعة لاأرا�ضي بقيمة 200 مليون درهم و 147 

مبايعة لل�ضقق و الفلل بقيمة 200 مليون درهم.
برج  دره��م يف منطقة  85 مليون  بقيمة  االأرا���ض��ي  اأه��م مبايعات  وج���اءت 
جنوب  الرب�ضاء  منطقة  يف  دره��م  مليون   52 بقيمة  مبايعة  تليها  خليفة 

الرابعة تليها مبايعة بقيمة 7 مايني درهم يف منطقة املنخول.
وت�ضدرت منطقة ور�ضان االأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �ضجلت 
4 مبايعات بقيمة 7 مايني درهم وتلتها منطقة جمريا االأوىل بت�ضجيلها 
بت�ضجيلها   2 ال�ضفا  وادي  وثالثة يف  دره��م  10 مايني  بقيمة  مبايعتني 

مبايعتني بقيمة 4 مايني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�ضقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون 
4 مايني  تلتها مبايعة بقيمة  املبايعات  كاأهم  درهم مبنطقة برج خليفة 
درهم يف منطقة الكفاف و اأخريا مبايعة بقيمة 3 مايني درهم يف منطقة 

مر�ضى دبي.
وت�ضدرت منطقة املركا�س املناطق من حيث عدد مبايعات ال�ضقق والفلل 
وتلتها منطقة جبل علي  دره��م  13 مليون  بقيمة  20 مبايعة  �ضجلت  اإذ 
10 مايني درهم وثالثة يف مر�ضى  15 مبايعة بقيمة  االأوىل بت�ضجيلها 

دبي بت�ضجيلها 14 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.
و�ضجلت الرهونات قيمة قدرها 1.1 مليار درهم منها 29 رهونات اأرا�ضي 
بقيمة مليار درهم و 40 رهن فلل و�ضقق بقيمة 100 مليون درهم و كان 
اأهمها مبنطقة املركز التجاري االأوىل بقيمة 300 مليون درهم واأخرى يف 

منطقة برج خليفة بقيمة 263 مليون درهم.

 1.132 تريليون درهم قيمة 
التحويالت بني البنوك خالل �سهرين

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ اإجمايل قيمة التحويات املنفذة بني البنوك العاملة يف دولة االإمارات 
عرب نظام االإم��ارات للتحويات املالية “يو اأيه اإي اإف تي اإ�س” 1.132 
اأعلن  اجل��اري ح�ضبما  العام  يناير وفرباير من  �ضهري  دره��م يف  تريليون 
املركزي ام�س من خال اح�ضاءات ا�ضدرها عن حركة  م�ضرف االم��ارات 

التحويات املنفذة بني اجلهاز امل�ضريف يف الدولة.
وت�ضكل قيمة التحويات بني البنوك خال اأول �ضهرين من العام 2018 
نحو %13 من اجمايل قيمة التحويات امل�ضجلة يف العام 2017 والتي 
االأولية الإح�ضاءات  للقراءة  وفقا  درهم  تريليون   8.7 اىل  و�ضلت قيمتها 

امل�ضرف املركزي .
بواقع  اجل���اري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  البنوك منذ  ب��ني  التحويات  وت��وزع��ت قيمة 
604.3 تريليون درهم يف �ضهر يناير يف حني و�ضلت القيمة خال �ضهر 

فرباير من ذات العام 528.23 تريليون درهم تقريبا .
الفرتة  البنوك يف  التحويات بني  امل�ضجل يف  التطور  ف��اإن  االأرق��ام  وبلغة 
توا�ضل حركة  وا�ضحة على  ا�ضارة  يعد  املا�ضيني  يناير وحتى فرباير  من 
لاإقت�ضاد  الداعمة  العنا�ضر  ت�ضكل  التي  القطاعات  جميع  يف  الن�ضاط 

الوطني .
االإم���ارات  م�ضرف  ل��دى  النقدية  االإي��داع��ات  قيمة  بلغت  اخ��ر  جانب  م��ن 
املركزي 36.7 مليار درهم خال �ضهري يناير وفرباير من العام اجلاري 
16 مليون  ونحو  الورقية  بالعملة  ايداعات  درهم  مليار   36.683 منها 

درهم بالعملة املعدنية وفق االإح�ضاءات امل�ضرف ال�ضادرة اليوم.
 15.2 نحو  فرباير  �ضهر  خال  و�ضلت  النقدية  االي��داع��ات  قيمة  وكانت 

مليار درهم فيما و�ضلت يف �ضهر 21.5 مليار درهم تقريبا .
اما على �ضعيد ال�ضحوبات النقدية من امل�ضرف املركزي فقد بلغ اجمايل 
قيمتها خال اأول �ضهرين من العام اجلاري 35.564 مليار درهم ،منها 
35.532 مليار درهم بالعملة الورقية ونحو 32.4 مليون درهم بالعملة 

املعدنية .
وفيما و�ضلت قيمة ال�ضحوبات خال �ضهر فرباير 16.3 مليار درهم فقد 

بلغت قيمتها يف �ضهر يناير 19.256 مليار درهم.

»اقت�سادية دبي« حتقق 23407 معاملة 
ت�سجيل  وترخي�ض جتاري بدبي خالل فرباير 2018

•• دبي-الفجر: 

بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائرة  حققت 
نتائج نوعية يف املعامات املنجزة خال 
بح�ضب  وذل����ك   ،2018 ف���رباي���ر  ���ض��ه��ر 
تقرير حركة االأعمال ال�ضادر عن قطاع 
حيث  ال��ت��ج��اري،  والرتخي�س  الت�ضجيل 
 23407 ي��زي��د ع��ن  م��ا  ال��ق��ط��اع  �ضجل 
اإ����ض���دار  اإىل ج���ان���ب  م��ع��ام��ل��ة م���ن���ج���زة، 
1،646 رخ�ضة جتارية جديدة يف تلك 
ال�ضادرة  النتائج  ه��ذه  وتعك�س  ال��ف��رتة. 
عن “خارطة االأعمال” املن�ضة الرقمية 
ا�ضتمرارية  دبي،  القت�ضادية  املعلوماتية 
االنتعا�س االقت�ضادي وتناف�ضية ال�ضركات 
باإمارة دبي، االأمر الذي يوؤكد قدرة دبي 
ال�ضركات، وا�ضتمرارية النمو  على جذب 
امل�ضتدام على م�ضتوى خمتلف القطاعات 

باإمارة دبي. 
وت�ضعى اقت�ضادية دبي من خال من�ضة 
خارطة االأعمال اإىل ت�ضليط ال�ضوء على 
املناخ االقت�ضادي الإمارة دبي، حيث تعك�س 
االقت�ضادي  ال��ن�����ض��اط  ح��رك��ة  اخل���ارط���ة 
الإم�����ارة دب����ي، واأب�����رز امل���وؤ����ض���رات حلركة 
دخول ال�ضركات التجارية خال فرباير 
حركة  يف  االنتعا�س  وم�ضتوى   ،2018
اإ���ض��دار الرخ�س اجل��دي��دة، ال��ذي يظهر 
اإزاء  االأعمال  ورج��ال  امل�ضتثمرين  تفاوؤل 

�ضيا�ضات االإنفاق التو�ضعية والتح�ضن يف 
دب��ي. وتوفر خارطة  اقت�ضاد  اأداء  وت��رية 
فئة  كل  عن  فعلي  ت�ضور  لاأعمال  دب��ي 
االأعمال  رج��ال  وتوجهات  الرخ�س،  من 
ب�����ض��ك��ل ���ض��ه��ري، وي�����ض��م��ل ت��ق��ري��ر حركة 
االأع���م���ال ب��ي��ان��ات م��و���ض��ع��ة ت�����ض��ك��ل م���راآة 
وتوفر معطيات  دبي،  االأعمال يف  لواقع 
دق���ي���ق���ة ع����ن ع�����دد ال���رخ�������س اجل���دي���دة 
من  وغ��ريه��ا  القطاعات  على  وتوزيعها 

البيانات املهمة.
اخلا�ضة  ال���ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة  واأظ����ه����رت 
معامات  اأن  االأعمال”،  “خارطة  ب���� 
التجديد �ضكلت نحو 11،300 معاملة، 
وب��ل��غ ع���دد امل��واف��ق��ات امل��ب��دئ��ي��ة يف قطاع 
الت�ضجيل والرتخي�س التجاري 2،060 
اإجراء يف فرباير 2018، يف حني بلغت 
عملية حجز االأ�ضماء التجارية 3،029 
اإجراء، وعلى �ضعيد اإجراءات الت�ضاريح 
اإج����راء،   1،646 بلغت  ف��ق��د  ال��ت��ج��اري��ة 
 1،644 �ضكلت  التلقائي  التجديد  ويف 
الفورية  ال��رخ�����س  ث���م  وم����ن  م��ع��ام��ل��ة، 
التاجر  اإج����راء، وم��ع��ام��ات   11 ب��واق��ع 

االإلكرتوين بنحو 67 اإجراء. 
وذك����رت ن��ت��ائ��ج ح��رك��ة االأع���م���ال يف �ضهر 
فرباير 2018، ا�ضتمرارية اقت�ضاد دبي 
واإح���داث قفزات نوعية  يف حتقيق من��وه 
توزيعها  جرى  التي  الفئات،  خمتلف  يف 

وبلغت  ال���ت���ج���اري���ة  ال���رخ�������س  ك����االت����ي: 
املهنية  ال��رخ�����س   ،62.3% ح�����ض��ت��ه��ا 
الرخ�س  و���ض��ك��ل��ت   ،36.6% ب���واق���ع 
وح�����ازت   ،0.9% ن�����ض��ب��ة  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
�ضوقية  ح�ضة  على  ال�ضياحية  الرخ�س 
بنحو 0.6 %. واأظهرت مراكز التعهيد 
ما  اأجن���زت  ف��رباي��ر، حيث  يف  ق��وي��اً  اأداًء 
ال ي��ق��ل ع��ن امل��ع��ام��ات امل��ن��ج��زة مبراكز 
تلك  خال  معاملة   18،977 التعهيد 
اإجمايل  من   79% ت�ضكل  والتي  امل��دة، 
امل��ع��ام��ات امل��ن��ج��زة يف ف��رباي��ر 2018، 
االأمر الذي يظهر الدور احليوي ملراكز 
تناف�ضية  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  ال��ت��ع��ه��ي��د 

للجمهور من متعاملي اقت�ضادية دبي.
ال�����ض��وء ع��ل��ى توزيع  ال��ت��ق��ري��ر  و���ض��ل��ط 
ال����رخ���������س اجل������دي������دة خ������ال ف���رباي���ر 
2018 ح�ضب املناطق الرئي�ضة يف اإمارة 
دبي، وكانت احل�ضة االأ�ضد ملنطقة بردبي 
باإجمايل 785 رخ�ضة، ومن ثم منطقة 
714 رخ�������ض���ة، ودب���ي  دي�����رة مب��ج��م��وع 
واأخري  رخ�����ض��ة،   193 بنحو  اجل��دي��دة 
7 رخ�����س جتارية  ب���واق���ع  م��ن��ط��ق��ة ح��ت��ا 

جديدة.
اجلديدة  ال��رخ�����س  ت��وزي��ع  اأن  واأو����ض���ح 
اأن  الأع��ل��ى ع�ضر م��ن��اط��ق ف��رع��ي��ة، ع��ل��م��اً 
من   51.7% ن�����ض��ب��ة  ���ض��ك��ل��ت  امل���ن���اط���ق 
اإم��ارة دب��ي، قد  اإجمال جميع املناطق يف 

بلغ كاالتي: برج خليفه %13.8، ودبي 
اجلديدة %8.4، واملرر %6.3، ونايف 
%4.3، وبور�ضعيد %4.2، وهور العنز 
لكًا   3.1% االأول  ال��ت��ج��اري  وامل��رك��ز 
ومنطقة   ،2.4% وال��ق��ره��ود  م��ن��ه��م��ا، 

الكرامة %2.3، واخلبي�ضي 1.9%.
االقت�ضادية،  االأن�ضطة  ت��وزي��ع  وبح�ضب 
ناحظ توزع اال�ضتثمار لدى جمتمعات 
االأن�ضطة  كافة  دب��ي يف  ب��اإم��ارة  االأع��م��ال 
والقطاعات احليوية، وهو ما يوؤكد على 
م��راح��ل متقدمة  ب��ل��غ��ت  دب���ي  اإم�����ارة  اأن 
التجارة  وح���ازت  االأع��م��ال.  ا�ضتدامة  يف 
%38.1 من  وخ��دم��ات اال���ض��اح على 
تلتها  االق��ت�����ض��ادي��ة،  االأن�����ض��ط��ة  ح�����ض��ة 
ال��ع��ق��ارات وال��ت��اأج��ري وخ��دم��ات االأعمال 
اخلدمات  ون�����ض��اط   ،26.9% بن�ضبة 

املجتمعية وال�ضخ�ضية %12.4، و�ضكل 
 ،14.4% وال��ت�����ض��ي��ي��د  ال���ب���ن���اء  ن�����ض��اط 
 ،8.1% ال��ف��ن��ادق مب��ع��دل  وجم��م��وع��ة 
واالت�ضاالت  والتخزين  النقل  ون�ضاط 
 ،2.3% التحويلية مبعدل  وال�ضناعات 
واملقاوالت   ،2.5% امل��ال��ي��ة  وال��و���ض��اط��ة 
ون�ضاط   ،0.4% وال����زراع����ة   ،0.8%
 0.7% ب��ن��ح��و  والعمل”  “ال�ضحة 

والتعليم بواقع 0.6%.
جن�ضيات   7 اأب����رز  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 
م��ن ن�ضيب:  ك��ان��ت   ،2018 ف��رباي��ر  يف 
الهند يف املرتبة االأوىل، وتلتها باك�ضتان 
يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة، وم���ن ث���م م�����ض��ر يف 
بريطانيا،  ث���م  وم����ن  ال��ث��ال��ث��ة،  امل��رت��ب��ة 
ال�ضني،  ث���م  ال�����ض��ع��ودي��ة، وم����ن  وت��ل��ي��ه��ا 

واالأردن، و�ضوريا، واأمريكا. 

نظام جديد لتحويل الهواء اإىل مياه ي�سل اإىل االإمارات

نور بنك يح�سل على ع�سوية اإف �سي اآي العاملية
•• دبي -وام:

ع��ل��ى ع�����ض��وي��ة موؤ�ض�ضة  ب��ن��ك  ن���ور  ح���از 
ال��ت��ي مت��ث��ل قطاع  ال��ع��امل��ي��ة  اآي  ���ض��ي  اإف 
لي�ضبح  امل�ضتحقات  ومت��وي��ل  ال��ت��وري��ق 
على  يح�ضل  اإ���ض��ام��ي  بنك  اأول  ب��ذل��ك 
نور  �ضيتمكن  .وب��ذل��ك  الع�ضوية  ه���ذه 
�ضي  اإف  �ضبكة  م��ن  اال�ضتفادة  م��ن  بنك 
ملنح  دول��ة   90 م��ن  اأك��ر  العاملية يف  اآي 
والواردات  ال�����ض��ادرات  توريق  ت�ضهيات 
وك���ون���ه ع�ضوا  االإم��������ارات.  ل��ل��ع��م��اء يف 
م�ضاركا �ضيح�ضل نور بنك على اإمكانية 
املعيارية  االإج��راءات  اإىل  الفوري  النفاذ 
املتطورة  االت�ضال  منظومة  با�ضتخدام 
وخدمات التحكيم ف�ضا عن جمموعة 
املتوفرة  التعليمية  املنتجات  من  وا�ضعة 
ال���ت���ي ت��ت�����ض��م��ن ال��ت��ع��ل��ي��م االإل����ك����رتوين 
التدريب  وجل�ضات  االإقليمية  والندوات 
بنفاذ  بنك  نور  �ضيحظى  املخ�ض�ضة كما 
وال���درا����ض���ات  االإح���������ض����اءات  اإىل  ك���ام���ل 
من  وغ��ريه��ا  التقدميية  وامل��ح��ا���ض��رات 
املكتبة  يف  تتوفر  التي  املفيدة  املعلومات 

اخلا�ضة ملوقع املوؤ�ض�ضة االإلكرتوين.
�ضكلت  ق��د  اآي  �ضي  اإف  موؤ�ض�ضة  وك��ان��ت 

وفد من هيئة كهرباء ومياه دبي 
يزور كربى املوؤ�س�سات يف �سنغافورة

•• دبي-وام:

زار وف��د م��ن هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي 8 
من كربى املوؤ�ض�ضات املتميزة يف �ضنغافورة 
املعرفة  وتبادل  املعيارية  املقارنات  الإج��راء 
واخلربات واالطاع على اأف�ضل املمار�ضات 
على  للح�ضول  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن  ���ض��ع��ي��اً  وذل����ك 
اعتماد ال�ضبع جنوم وفق اإجراءات منهجية 
التعلم املوؤ�ض�ضي العاملية TRADE.جاء 
الدورة  يف  الهيئة  م�ضاركة  اإط���ار  يف  ذل��ك 
التفوق« �ضمن  الثانية من برنامج »�ضناع 
مبادرة »يف دبي نتعلم« التي اأطلقها برنامج 
دبي لاأداء احلكومي املتميز لتعزيز ثقافة 
امل��وؤ���ض�����ض��ي مبا  وال��ت��ع��ل��م  التميز احل��ك��وم��ي 
�ضملت  املوظفني  اأداء  على  اإيجاباً  ينعك�س 
اأي���ام  ال���زي���ارة ال��ت��ي ا���ض��ت��م��رت مل���دة خم�ضة 
�ضنغافورة  امل���دين يف  ال��دف��اع  م��ع  امل��ق��ارن��ة 
خلدمات  املحدودة  ال�ضنغافورية  وال�ضركة 
التفتي�س  ون��ق��اط  الهجرة  وهيئة  الطاقة 
ال�ضينية  امل�ضرفية  اخل��دم��ات  وموؤ�ض�ضة 
الدولية وجمل�س املكتبة الوطنية وال�ضركة 
التقنيات  لهند�ضة  املحدودة  ال�ضنغافورية 
وجمل�س اخلدمات العامة و�ضلطة البحرية 

واملوانىء ال�ضنغافورية.

واملوؤ�ض�ضة  ب��ن��ك  ن���ور  ت�ضم  ع��م��ل  جل��ن��ة 
الدولية االإ�ضامية لتمويل التجارة ودار 
ال��ت��وري��ق ب��ه��دف و���ض��ع وث��ائ��ق متوافقة 
لتمكني  االإ�ضامية  ال�ضريعة  اأحكام  مع 
العاملية  االإ���ض��ام��ي  التمويل  موؤ�ض�ضات 

من التقدم للح�ضول على الع�ضوية.
وقال اإح�ضان اأحمد رئي�س قطاع خدمات 
واال�ضرتاتيجية  ال���دول���ي���ة  امل���ع���ام���ات 
امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة يف ن���ور ب��ن��ك : ي�����ض��ع��دن��ا اأن 
نحظى بهذه الع�ضوية التي تعك�س مدى 

•• اأبوظبي-الفجر: 

كابيتال”  “اإ�ضارة  ����ض���رك���ة  اأط���ل���ق���ت 
“فرياغون”  وجم��م��وع��ة  االإم����ارات����ي����ة 
الرائدة  “ ال�����ض��رك��ة  ال��ق��اب�����ض��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
م�ضتدامة  حلول  توفري  جمال  يف  عاملياً 
ال�ضرق  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل����ي����اه  ل�������ض���رب 
م�ضدراً  ت��وف��ر  حديثة  تقنية  االأو���ض��ط، 
مياه  على  للح�ضول  وم�ضتداماً  دائ��م��اً 
ال�����ض��رب م��ن خ��ال جمع ال��رط��وب��ة من 
الهواء، و�ضتكون “فرياغون” اأول �ضركة 
اأبوظبي  يف  لها  فرعاً  تفتتح  نوعها  من 
لتزويد  ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات احلكومية 
لتحويل  ال��ه��واء  معاجلة  وح��دات  بنظم 
م��ي��اه �ضاحلة  اإىل  ال��ه��واء  ال��رط��وب��ة يف 

لل�ضرب يف اأ�ضواق ال�ضرق االأو�ضط.
املياه”  “فرياغون حللول  افتتحت  وقد 
�ضوق  م���رب���ع���ة  ل���ه���ا يف  ج�����دي�����داً  م����ق����راً 
م��ن خاله  و�ضتقدم  ال����دويل،  اأب��وظ��ب��ي 
اأو  م���ي���اه ال�������ض���رب يف ال��ب��ي��ئ��ات احل������ارة 
ال�ضركة من خال  وتهدف  اال�ضتوائية، 
نظام حتويل الهواء اإىل مياه، اإىل احلد 
من كمية ا�ضتخدام املياه املعدنية املعباأة 
يف الزجاجات البا�ضتيكية، وقد جنحت 
وح�����دات حت��وي��ل ال���ه���واء اإىل م��ي��اه من 
لي�ضتفيد  ال�ضرب  مياه  باإنتاج  فرياغون 
والقوات  امل��ت��ح��دة  االأمم  عنا�ضر  منها 
داخل  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د  امل�ضلحة يف 
املناطق اجلافة والتي تعاين من اأ�ضعب 

املناخات يف العامل. 
ال��ت��ق��ن��ي��ة احلديثة  اإط�����اق ه���ذه  وج����اء 
يف دول����ة االإم������ارات م��ن خ���ال م�ضروع 

كابيتال”  “اإ�ضارة  �ضركة  ب��ني  م�ضرتك 
“فرياغون”  وجم��م��وع��ة  االإم����ارات����ي����ة 
اإطاق  ح��دث  و�ضهد  القاب�ضة،  العاملية 
ال��رئ��ي�����ض��ي اجلديد  ال�����ض��رك��ة يف م��ق��ره��ا 
ال��واق��ع مب��رب��ع��ة ���ض��وق اأب��وظ��ب��ي العاملي 
املياه  ح��ل��ول  وح����دات  ن��ظ��م  ع��ن  الك�ضف 
بح�ضور جمموعة من كبار ال�ضخ�ضيات 
العاملية  ال�������ض���رك���ات  ك�����ربى  ومم���ث���ل���ي 
فرياغون  �ضركة  تاأ�ض�ضت  واالإقليمية.  
حل���ل���ول امل���ي���اه امل����ح����دودة وال���ت���ي تتخذ 
لها على يدي  املتحدة مقراً  اململكة  من 
طبيب  وهو  لوكاتيلي،  األي�ضيو  الدكتور 
املهنية  حياته  كر�س  اجلن�ضية  اإي��ط��ايل 
البتكار  وال��درا���ض��ات  البحوث  اإج���راء  يف 
اإىل  ال���ه���واء  ع��ل��ى حت��وي��ل  ت��ع��م��ل  تقنية 
م��ي��اه، وج���رى ذل���ك ع��ق��ب م�����ض��ارك��ت��ه يف 
اأعمال االإغاثة بعد الزلزال الكبري الذي 

حدث يف هايتي عام 2010.
الزلزال،  ال��ن��اجت��ة ع��ن  االأزم����ة  وخ���ال 
واج����ه����ة ال����دك����ت����ور األ���ي�������ض���ي���و م����ع فرق 
اإي��ج��اد مياه  ك��ربى يف  االإغ��اث��ة �ضعوبة 
املعدات  وتنظيف  لل�ضرب  اآمنة  معدنية 
الطبية وكان نق�س املياه من املع�ضات 

الرئي�ضية حلملة االإغاثة. 
وب��ع��د اإج�����راء ع���دة جت����ارب ن��اج��ح��ة، مت 
اجلو  م��ن  امل��ي��اه  التقاط  عملية  تطوير 
وتو�ضعت بعدها على ال�ضعيد التجاري. 
فرياغون  نظام  بابتكار  النتيجة  وكانت 

اإنتاج  ب�ضعة  م��ي��اه  اإىل  ال��ه��واء  لتحويل 
املياه  ال��ي��وم م��ن  ل��رت يف  األ���ف  اإىل  ت�ضل 
النقية، وت�ضل قيمة اإنتاجها اإىل 0.03 
وحدات  ت�ضاميم  وتتوافق  دره��م/ل��رت. 
ف��رياغ��ون الإن��ت��اج امل��ي��اه م��ن ال��ه��واء مع 
معايري منظمة ال�ضحة العاملية وح�ضلت 
يف  لا�ضتخدام  ترخي�ضها  اعتماد  على 

منطقة دول جمل�س التعاون. 
وت�����ض��ع��ى ���ض��رك��ة ف���رياغ���ون اإىل اإط���اق 
اأربعة م�ضاريع جديدة يف دولة االإمارات 
�ضركات  م��ع  بالتعاون  املتحدة  العربية 
كربى تبحث عن اأف�ضل ال�ضبل للح�ضول 
على م�ضادر م�ضتدامة ملياه ال�ضرب دون 
اأجل  اللوج�ضتية من  احلاجة للخدمات 

امل�ضاعدة يف خف�س التكاليف وتخفي�س 
االإن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة. وح����ول وحدة 
امل���ي���اه اجل����دي����دة، رئ��ي�����س �ضركة  اإن���ت���اج 
ف���رياغ���ون ال��ع��امل��ي��ة دي��ف��ي��د: ل��ق��د اأث���رت 
اأزم����ة امل��ي��اه ال��ع��امل��ي��ة وحت���دي���داً �ضعوبة 
الو�ضول اإىل موارد مياه ال�ضرب االآمنة 
من  وباتت  املجتمعات،  من  العديد  على 
تواجهها  التي  اإحل��اح��اً  االأك��ر  الق�ضايا 
امل��ن��ظ��م��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات احل��ك��وم��ي��ة على 
ذلك،  اإىل  وباالإ�ضافة  ال��ع��امل.  م�ضتوى 
حميطات  يف  البيئية  ال��ن��ظ��م  ت��ت��ع��ر���س 
الهدر  ج�������راء  م����ن  ل��ل��ت��ه��دي��د  ال����ع����امل 
الهائل والنفايات الناجمة عن خملفات 
البا�ضتيك الذي ي�ضتخدم مرة واحدة؛ 
وم��ع و���ض��ع ه��ذه االأم����ور امللحة يف عني 
بديًا  فرياغون  تقنية  ت�ضكل  االعتبار، 
املعباأة  املياه  اأن يحل حمل  ي�ضلح  عملياً 

بالبا�ضتيك دون التاأثري على جودتها.
واأ�ضاف بقوله: نعي�س يف عامل تتعر�س 
للعديد  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال�����روة  ه����ذه  ف��ي��ه 
�ضكان  احتياجات  لتلبية  ال�ضغوط  من 
ال��ع��امل ال��ذي��ن ي���زداد ع��دده��م ع��ام��اً تلو 
اأف�ضل  الب�ضرية  اأن جت��د  والب��د  االآخ���ر، 
لل�ضمود  نحتاجه  م��ا  لت�ضدير  ال�ضبل 
يف وج��ه ه��ذه ال��ت��ه��دي��دات، وك��ي ن�ضاعد 
اأن  يف حماية بيئتنا.   وعلى الرغم من 
تقنية فرياغون جرى تطويرها ل�ضمان 
توفري مورد م�ضمون للمياه النقية عند 

ح���دوث ال��ك��وارث واالأزم�����ات ال��ت��ي ت�ضر 
العديد  اأي�����ض��اً  توفر  اأن��ه��ا  اإال  الب�ضرية، 
املنا�ضبة  االأخ�����رى  اال���ض��ت��خ��دام��ات  م��ن 
املناطق  تقام يف  التي  وامل�ضاريع  للزراعة 
النائية وعلى املن�ضات البحرية، اأو حتى 
دجمها  وميكن  ال�ضخمة،  املنا�ضبات  يف 

مبا�ضرة يف املناطق ال�ضكنية.
واأكدت ال�ضركة اأنه ميكن اال�ضتفادة من 
نظام حتويل الهواء اإىل مياه يف املناطق 
باعتباره  االأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف  الزراعية 
خف�س  يف  ت�ضميمه  ي�ضهم  مبتكر  نظام 
للمياه  الطبيعية  امل�ضادر  على  االعتماد 
كالطبقات اجلوفية اأو نظم حتلية املياه 
وت�ضتهلك  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ب��اه��ظ��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي 

الكثري من الطاقة.
الرئي�س  غ��اي،  األيك�س  ق��ال  وم��ن جانبه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم���وؤ����ض�������س ����ض���رك���ة اإ�����ض����ارة 
االإماراتية: يعترب نظام فرياغون مثالياً 
ل���اأرا����ض���ي ال��ت��ي ت��ق��ع يف م��ن��اط��ق مثل 
اإمكانية  يوفر  ان��ه  اإذ  االأو���ض��ط،  ال�ضرق 
التي  امل��ن��اط��ق  يف  امل���ي���اه  اإىل  ال���و����ض���ول 
تت�ضم مب�ضتويات عالية من الرطوبة يف 

اأجوائها وب�ضكل اآمن وموثوق.
ت�ضعى  حني  ويف  بقوله:  كلمته  واختتم 
على  االعتماد  خف�س  اإىل  املنطقة  دول 
النفط للحد من تاأثريه على البيئة، يف 
النفط م�ضدراً  فيه  ي�ضكل  الذي  الوقت 
مهماً للطاقة ويلبي جميع االحتياجات 
اإىل  الهواء  حتويل  نظام  يوفر  لل�ضكان، 
وم�ضتدامة  ونظيفة  عملية  حلول  مياه 
منطقة  يف  امل��ائ��ي��ة  املتطلبات  من��و  تلبي 

ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

خدمات  تقدمي  على  املتوا�ضل  تركيزنا 
جديدة ومطورة لعمائنا.

ب��دوره ق��ال بيرت مالروي االأم��ني العام 
ملوؤ�ض�ضة اإف �ضي اآي: ي�ضرنا ان�ضمام نور 

بنك اإىل موؤ�ض�ضتنا كع�ضو م�ضارك.
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�ملال و�لأعمال

م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي يطلق �سهادات ا�ستثمار حممية
 راأ�ض املال يف �سلة اأ�سهم جمموعة من �سركات االأمن االإلكرتوين

•• اأبوظبي-الفجر:

االإ�ضامية  املالية  اخلدمات  جمموعة  االإ�ضامي،  اأبوظبي  م�ضرف  اأطلق 
اأ�ضهم عدد من ال�ضركات العاملة  الرائدة، �ضهادات لا�ضتثمار يف حمفظة 
يف قطاع االأمن االإلكرتوين بهدف متكني العماء من اغتنام فر�س النمو 
مع  املتوافقة  ال�ضهادات  هذه  وتوفر  القطاع.  هذا  بها  يتمتع  التي  القوية 
ال�ضريعة االإ�ضامية، والتي ت�ضتحق بعد 12 �ضهراً، حماية لراأ�س املال بن�ضبة 
باأكرب  اال�ضتثمارية  املخاطر  من  احل��د  بهدف  اال�ضتحقاق  عند   100%
 24 ال�ضهادات اجلديدة حتى  باب االكتتاب يف  درجة ممكنة. وقد مت فتح 
مار�س 2018، ويبلغ احلد االأدنى للمبلغ الذي ميكن ا�ضتثماره  30 األف 
دوالر اأمريكي. وميكن للعماء ا�ضرتداد قيمة ا�ضتثمارهم �ضهريا بعد فرتة 
للعماء فر�ضة  ال�ضهادات  وتتيح هذه  اأ�ضهر.  لثاثة  التي متتد  االإغ��اق 
اال�ضتثمار يف �ضلة اأ�ضهم �ضركات رائدة عاملياً يف قطاع االأمن االإلكرتوين مثل 
األتو نيتوورك�س. وبهذه املنا�ضبة،  اإمبريفا، و�ضبانك، وبروفبوينت، وبالو 
اإدارة الروات وخدمات االأولوية  العلكيم، رئي�س قطاع  قال �ضيف حمدان 
“ال نزال ن�ضهد طلباً قوياً على  اأبوظبي االإ�ضامي:  امل�ضرفية يف م�ضرف 
للم�ضتثمرين  توفر  باعتبارها  املهيكلة  اال�ضتثمار  �ضهادات  من  منتجاتنا 
عوائد مرتفعة من خال اغتنام فر�س النمو لكربى ال�ضركات العاملة يف 
قطاعات ديناميكية فعالة.   واأ�ضاف �ضيف حمدان العلكيم: يتيح امل�ضرف 
اأ�ضهم  حمفظة  يف  اال�ضتثمار  فر�ضة  ال�ضهادات  ه��ذه  خ��ال  من  لعمائه 
ت��ط��وراً م�ضتمراً  ال��ذي ي�ضهد  �ضركات ك��ربى يف قطاع االأم��ن االإل��ك��رتوين 
لذلك.  امل��راف��ق��ة  امل��ت��زاي��دة  وامل��خ��اط��ر  الهائل  التكنولوجي  التقدم  ب�ضبب 
الطلب من  ت��زاي��د  م��ع  ت�ضجيل من��و كبري  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  ويوا�ضل 
ممكنة  حماية  اأف�ضل  لهم  ت�ضمن  حلول  على  واالأف����راد  ال�ضركات  جانب 
اإنفاق  �ضيتم  اأن��ه  اإىل  التقديرات  ت�ضري  حيث  االإلكرتونية؛  الهجمات  من 
نحو 1 تريليون دوالر اأمريكي على منتجات وخدمات االأمن االإلكرتوين 
االإ�ضامي  اأب��وظ��ب��ي  م�ضرف  يوفر  وب��ال��ت��ايل،   .2021 ال��ع��ام  حلول  قبل 
الهائل  النمو  هذا  من  لا�ضتفادة  نوعها  من  فريدة  فر�ضة  للم�ضتثمرين 
اإىل راحة البال عن طريق  املتوقع يف قطاع االأمن االإلكرتوين، باالإ�ضافة 
ي�ضار اإىل اأن تكلفة اجلرائم االإلكرتونية  حماية راأ�س املال بن�ضبة 100%. 
قد ت�ضل اإىل 6 تريليونات دوالر اأمريكي بحلول عام 2021 وفقاً ل�ضركة 
�ضايرب �ضيكيوريتي فينت�ضرز، وقد مت خال ال�ضنوات االأخرية تنفيذ عدد 
من الهجمات اخلطرية على موؤ�ض�ضات عامة وخا�ضة.  ويف مايو 2017، 
 )WannaCry( واناكراي  الفدية  فريو�س  اأن  اإىل  التقديرات  اأ�ضارت 
ب��ل��داً ح��ول العامل،   150 األ���ف ج��ه��از حا�ضوب يف   200 اأك���ر م��ن  اأ���ض��اب 
�ضاهمت مثل هذه  وق��د  ال���دوالرات.  مليارات  اإىل  االأ���ض��رار  قيمة  وو�ضلت 
احلوادث العاملية يف ازدهار ن�ضاط �ضركات االأمن االإلكرتوين الرائدة كتلك 
العام  خ��ال  �ضخمة  عائدات  �ضجلت  حيث  االأ�ضهم،  �ضلة  �ضمن  املن�ضوية 
املا�ضي.  وباعتباره اأحد امل�ضارف الرائدة يف دولة االإمارات، يتمتع م�ضرف 
باأف�ضل احللول  تزويد عمائه  لناحية  ب�ضجل متميز  االإ�ضامي  اأبوظبي 
اال�ضتثمارية امل�ضممة خ�ضي�ضاً لتلبية متطلباتهم املالية، وذلك من خال 

التخطيط املايل وتخ�ضي�س االأ�ضول وفق منهجيات فعالة ومدرو�ضة.

كهرباء ومياه ال�سارقة وجرنال 
اإلكرتيك تناق�سان روؤية 2020 

•• ال�شارقة -وام:

التقى عدد من كبار امل�ضوؤولني يف هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة بوفد رفيع 
الرمز  نيويورك  بور�ضة  يف  املدرجة  اإلكرتيك  ج��رال  �ضركة  من  امل�ضتوى 
ملناق�ضة �ضبل التعاون يف م�ضاريع تعزز اأداء قطاع الطاقة يف ال�ضارقة   GE
تر�ضيخ  اإىل  الرامية   2020 لعام  لهيئة  روؤي��ة  مع  تن�ضجم  م��ب��ادرات  عرب 
التي   2050 للطاقة  االإم���ارات  خطة  ودع��م  واال�ضتدامة  االبتكار  ثقافة 
على  االعتماد  وزي��ادة  الكربون  اأك�ضيد  ثنائي  انبعاثات  خف�س  اإىل  تهدف 

املوارد النظيفة وتعزيز كفاءة ا�ضتهاك الطاقة.
وح�ضر االجتماع كل من �ضعادة الدكتور املهند�س را�ضد عبيد جمعة الليم 
رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة وجون فانريي رئي�س جمل�س االإدارة 
نائب  دمييرتيف  واأليك�س  اإلكرتيك  ج��رال  ل�ضركة  التنفيذي  والرئي�س 
الرئي�س االأول والرئي�س واملدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة جرال اإلكرتيك للتنمية 
العاملية ونبيل حبايب الرئي�س واملدير التنفيذي لدى جرال اإلكرتيك يف 
جرال  رئي�س  املثنى  داليا  د.  و  وتركيا  اأفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س  برغوت  وغ�ضان  اخلليج  منطقة  يف  اإلكرتيك 
لوحدة اأعمال اأنظمة طاقة الغاز لدى جرال اإلكرتيك يف ال�ضرق االأو�ضط 
و�ضمال اأفريقيا. وقال الليم: نحن ملتزمون باعتماد اأف�ضل املعايري العاملية 
املوثوقة  الطبيعي  والغاز  واملياه  الكهرباء  لتزويد موارد  يف كافة عملياتنا 
رائدة  للطاقة  اإلكرتيك  جرال  وتعترب  االقت�ضادية  التنمية  مل�ضرية  دعماً 
وركزت  الطاقة  ق��ط��اع  يف  امل�ضتخدمة  املبتكرة  التقنيات  جم��ال  يف  عاملياً 
وا�ضتدامة  ال�ضركة على مبادرات تعزيز كفاءة ومرونة  نقا�ضاتنا مع قيادة 
بفوائد  يعود  مب��ا  م�ضتمرة  ب�ضورة  اأدائ��ن��ا  وحت�ضني  خدماتنا  وموثوقية 
ملمو�ضة على �ضكان ال�ضارقة. من جانبه قال غ�ضان برغوت: ميتد تعاوننا 
مع هيئة كهرباء ومياه ال�ضارقة الأكر من 35 عاماً ونحن ملتزمون بدعم 

جهودها لتحقيق اأهداف روؤية 2020 وما بعدها .

من�سة حكومة دبي املوحدة يف معر�ض 
االإمارات للوظائف ت�سهد اقباال كبريا

•• دبي -وام:

�ضهدت من�ضة حكومة دبي املوحدة يف معر�س االإمارات للوظائق املقام حاليا 
يف مركز دبي التجاري العاملي اقباال كبريا من قبل املواطنني الباحثني عن 
عام  الفا�ضي مدير  زاي��د  بن  �ضعادة عبد اهلل علي  ذل��ك ح�ضر  اإىل  عمل. 
دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي يف اليوم الثاين من املعر�س توقيع عقود 

توظيف عدد من املواطنني مع حماكم دبي ل�ضغل وظائف قانوينة.
التي ت�ضرف   - املوحدة  التوظيف يف من�ضة حكومة دبي  ومت توقيع عقود 
عليها دائرة املوارد الب�ضرية حلكومة دبي - بح�ضور عبد الواحد كلداري 
عقود  توقيع  اأن  اأك���د  ال���ذي  دب��ي  حم��اك��م  يف  الب�ضرية  امل����وارد  اإدارة  م��دي��ر 
التوظيف ب�ضكل فوري مت بناء على توجيهات �ضعادة طار�س عيد املن�ضوري 
مدير عام حماكم دبي ب�ضرورة ت�ضريع اجراءات التعيني للمواطنني خال 
اأيام معر�س االإم��ارات للوظائف. اإىل ذلك التقى زوار من�ضة حكومة دبي 
املوحدة يف املعر�س مع املدراء يف دوائر حكومة دبي امل�ضاركة ومع م�ضوؤويل 
املوارد الب�ضرية الذين قدموا �ضرحا وافيا عن الفر�س الوظيفية والتدريبية 

التي تقدمها دوائرهم الأبناء االإمارات.

اختتم فعالياته مب�شاركة 412 عار�ض من 55 دولة و6 اأجنحة وطنية

اإقبال متزايد على »دبي لالأخ�ساب« واأعداد الزوار تتجاوز 11 األفًا

اهتماماً   Expo 2020 ب���  املرتبطة 
ا�ضترياد  قيمة  تتجاوز  ونتوقع   ، خا�ضاً 
وت�����ض��دي��ر االأخ�������ض���اب 4 م��ل��ي��ار دره���م 
2016 يف  ع����ام  امل�����ض��ج��ل��ة يف  اإم����ارات����ي 
ال�������ض���ن���وات امل��ق��ب��ل��ة، و����ض���اه���م يف اإجن����اح 
ومكائن  ل����اأخ���������ض����اب  دب������ي  م���ع���ر����س 
 HOMAG االأخ�ضاب �ضركاوؤنا مثل
 Steel Wood Industries و  
وعدد   Hettich و   SIMCO و 
ك�ضركاء  االآخ������ري������ن  ال���������ض����رك����اء  م�����ن 

ا�ضرتاتيجيني.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��م، اأب������دى ال���ع���ار����ض���ون يف 
معر�س دبي الدويل لاأخ�ضاب �ضعادتهم 

جمل�ض اإدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعه االأول للعام 2018

ون�ضب االجناز وخطة العمل امل�ضتقبلية 
املبنى،  ت��ن��ف��ي��ذ  م����ن  االن����ت����ه����اء  حل����ني 
ليكون  املبنى  دور  على  احل�����ض��ور  واك���د 
منتجات  تربز  م�ضتدامة  عر�س  من�ضة 
وخدمات رواد ورائدات االعمال ال�ضيما 
ان املبنى يتكون من طابق اأول ي�ضم 70 
للملتقيات  ق��اع��ات  ي�ضم  وط��اب��ق  حم��ل 
اإدارة  وم��ق��ر  العمل  وور����س  وامل���وؤمت���رات 
املجل�س وطابق خا�س مبكاتب ال�ضركات 

وامل�ضاريع الكبرية.
امل�ضاريع  اأهم  هذا واطلع احل�ضور على 

وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ُن��ظ��م��ت ب��داي��ة العام 
راأ���ض��ه��ا معر�س عجمان  اجل���اري وع��ل��ى 
الدويل للتعليم والتدريب والذي حظي 
مب�ضاركة حملية ودولية وا�ضعة وا�ضتفاد 
منه اكر من 5000 زائر على مدار 3 
اأيام ليج�ضد املعر�س يف ن�ضخته ال�ضاد�ضة 
جهود الغرفة الدوؤوبة يف دعم وتطوير 
وت����وف����ري فر�س  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ال���ق���ط���اع 
ا�ضتقطاب جامعات رائدة داخل االمارة، 
االج���ت���م���اع معر�س  ا���ض��ت��ع��ر���س  ك��ذل��ك 
م�ضاركة  �ضهد  وال��ذي  ال�ضاد�س  ب��داي��ات 

وا�ضعة من رائ���دات االع��م��ال وع��دد من 
اجلهات احلكومية واخلا�ضة.

وخ���ال االج��ت��م��اع اك���د ���ض��ع��ادة عبداهلل 
فعاليات  تنفيذ  ���ض��رورة  على  املويجعي 
�ضرائح  ك���اف���ة  ت�����ض��ت��ه��دف  م��ت��خ�����ض�����ض��ة 
معار�س  وت����وف����ري  االع����م����ال  جم��ت��م��ع 
من�ضات  ت��وف��ر  االم����ارة  داخ���ل  متنوعة 
لتبادل ال�ضراكات واخلربات وا�ضتعرا�س 
مزايا وجودة موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س 
ه���ذا اإىل ج��ان��ب  ����ض���رورة امل�����ض��ارك��ة يف 
كربى الفعاليات املحلية والدولية على 

نحو 3 مليارات درهم وفورات اإمباور 
من الطاقة الكهربائية نهاية 2017

•• دبي -وام:

الأنظمة  االإم���������ارات  م��وؤ���ض�����ض��ة  ح��ق��ق��ت 
التربيد املركزي اإمباور اإجمايل وفورات 
م���ن ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة و���ض��ل��ت اإىل 
حتى  الكهرباء  م��ن  ميجاوات   1،072
نهاية 2017 وبلغت القيمة االإجمالية 
لتوفري ال�ضركة من الطاقة الكهربائية 
حتى  اإم����ارات����ي  دره����م  م��ل��ي��ار   2.8 اإىل 

نهاية العام نف�ضه.
و قال اأحمد بن �ضعفار الرئي�س التنفيذي 
نحو  توفر  التربيد  اأنظمة  ان  اإمباور  ل� 
%50 من الطاقة امل�ضتخدمة للتربيد 
مقارنة باأنظمة التربيد التقليدية وفق 
درا�ضة اأعلنت عنها مبادرات االأمم املتحدة 
االأم��ر الذي يجعل نظم  لكفاءة الطاقة 
تربيد املناطق احد اأبرز م�ضرعات كفاءة 
كفاءًة  االأنظمة  واأه��م  العامل  يف  الطاقة 

وتوفرياً للطاقة يف العامل.
جهوداً  اإمباور  تبذل  �ضعفار  بن  واأ�ضاف 
كبرية الإح��داث حتول جذري يف مفهوم 
امل�ضوؤولية املجتمعية من خال االنتقال 
من جمرد كونها م��زودا الأنظمة تربيد 
مبادرات  وت��ن��ف��ي��ذ  اإط����اق  اإىل  امل��ن��اط��ق 
وبرامج جمتمعية بهدف تر�ضيد وتوفري 

ا�ضتهاك طاقة تربيد املناطق .

•• عجمان ـ الفجر 

رئي�س  املويجعي  عبداهلل  �ضعادة  ت��راأ���س 
و�ضناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
االأول  االإدارة  جمل�س  اجتماع  عجمان 
للعام 2018 ، بح�ضور �ضعادة حمد بن 
را�ضد النعيمي، و�ضعادة �ضامل بن اأحمد 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائبي  النعيمي 
لاإطاع  االإدارة،  جم��ل�����س  واأع�������ض���اء 
وا�ضتعرا�س  ال��ع��م��ل  م�����ض��ت��ج��دات  ع��ل��ى 
تنفذها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  امل�ضاريع  اه��م 

الغرفة.  
يف ب���داي���ة االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د مبقر 
االدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  رح���ب  ال��غ��رف��ة، 
ب��االأع�����ض��اء، ومت االط���اع على حم�ضر 
للعام  ال���راب���ع  االدارة  جمل�س  اج��ت��م��اع 
احل�ضاب  ع���ل���ى  واالط�����������اع   2017

اخلتامي للعام املن�ضرم واعتماده.
وت���ن���اول االج��ت��م��اع ت��ق��ري��ر ح���ول مركز 
واأهمية  ال��غ��رف��ة،   اع��م��ال ريج�س مبقر 
امل����رك����ز يف ت����وف����ري م���ك���ات���ب  وق����اع����ات 
وا�ضعة  �ضريحة  تخدم  ذكية  اجتماعات 
بطريقة  االع���م���ال  ورائ������دات  رواد  م���ن 
اأن�ضطتهم  ابداعية متكنهم من مزاولة 
حمرتفة  بطريقة  التجارية  واأعمالهم 
تعزز من تناف�ضية منتجاتهم وخدماتهم 

ب�ضكل كبري.
العمل  �ضري  اآليات  االجتماع  ناق�س  كما 
عجمان  اأع��م��ال  �ضيدات  مبنى  مب�ضروع 

مدار العام مبا يربز تناف�ضية  القطاعات 
االم��ارة حمليا  املختلفة يف  االقت�ضادية 

واإقليما ودوليا. 
االدارة  جمل�س  اع�����ض��اء  اأ����ض���اد  وخ��ت��ام��ا 
لاإمارة  االقت�ضادي  االأداء  مب��وؤ���ض��رات 
االأداء  ليعك�س  القطاع  مقومات  وتنوع 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  وم��ت��اب��ع��ة  ح���ر����س 
وجاذب  اآم��ن��ة  ا�ضتثمارية  بيئة  بتوفري 
امل�ضاريع  خم��ت��ل��ف  وا����ض���ت���دام���ة  ل��ن��م��و 
والتعليمية  وال�����ض��ي��اح��ي��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 

وال�ضحية وغريها .

جيبكا للبال�ستيك يدعو اإىل اعتماد االقت�ساد الدائري 
•• دبي-وام:

الكيماوية  ال�����ض��ن��اع��ات  يف  خ����رباء  ح��ث 
ملا  ال��دائ��ري  االقت�ضاد  مفهوم  باعتماد 
اقت�ضادية  فوائد  من  ذلك  على  يرتتب 
وبيئية كبرية يف حال مت اال�ضتفادة منه 
على  يتعني  ان��ه  .واك����دوا  �ضحيح  ب�ضكل 

ال�����ض��رك��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��ع��ام��ل��ة يف هذا 
زي��ادة ن�ضبة  اأج��ل  العمل معا من  املجال 
القابلة  البا�ضتيكية  امل����واد  ا���ض��ت��خ��دام 
املطاف  ب��ه��ا  ينتهي  ال  بحيث  ل��ل��ت��دوي��ر 
على  عبئا  لت�ضكل  اأو  النفايات  مكب  يف 

البيئة.
جاء ذلك خال منتدى جيبكا ال�ضنوي 

التا�ضع للبا�ضتيك با�ضتيكون الذي مت 
فندق  يف  اليوم  وي�ضتمر  ام�س  افتتاحه 
وينظمه  دب��ي  التجاري  اخلليج  اأوب���روي 
للبرتوكيماويات  اخل��ل��ي��ج��ي  االحت������اد 
من  اال�ضتفادة  �ضعار  حتت  والكيماويات 
االبتكار �ضرورة للنمو. وقال املتحدثون 
تطوير  اإىل  حت��ت��اج  ال�����ض��ن��اع��ة  ه���ذه  اإن 
قدراتها على االبتكار والعمل ب�ضكل وثيق 
مع املنظمني وذلك ل�ضياغة اإطار العمل 
البا�ضتيكية  النفايات  الإدارة  االأن�ضب 
واعتماد  منا�ضبة  حتتية  بنية  وتاأ�ضي�س 

معايري عاملية امل�ضتوى.
اأحمد  م��ن  ك��ل  امل��ن��ت��دى  فعاليات  افتتح 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  اهلل  ع���ب���د  ع���م���ر 
ل�����ض��رك��ة ب�����روج ورئ��ي�����س ورئ��ي�����س جلنة 
“جيبكا”  يف  البا�ضتيكية  ال�ضناعات 
نائب  الفقيه  الرحمن  عبد  جانب  اإىل 
للبرتوكيماويات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
كلمة  األ��ق��ى  ال���ذي  “�ضابك”  ���ض��رك��ة  يف 
رئي�ضية حول دور �ضناعة البا�ضتيك يف 
عبد  الدكتور  قال  الدائري.و  االقت�ضاد 
الوهاب ال�ضعدون االأمني العام لاحتاد 
اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات: 
منطقة  يف  الكيميائية  ال�ضناعات  تعد 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي م��ت��اأخ��رة ب��امل��ق��ارن��ة مع 
اأجزاء اأخرى من العامل وخا�ضة منطقة 

اأوروبا التي اتخذت خطوات متقدمة يف 
اخلطي  االقت�ضاد  من��وذج  من  االنتقال 
يتعني  وبالتايل  الدائري  االقت�ضاد  اإىل 
ع��ل��ى ال��ق��ط��اع يف امل��ن��ط��ق��ة حت��دي��دا اإىل 
ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود لرفع م�ضتوى 
البا�ضتيكية  امل��واد  تدوير  وقابلية  اأداء 
ذل��ك تغيري نهج  م��رات و�ضيتطلب  ع��دة 
االعمال من جمرد بيع املنتجات اإىل بيع 
دورة  م���دار  على  االأداء  عالية  منتجات 

حياتها.
ال�ضعدون: تعد منطقة اخلليج  واأ�ضاف 
البا�ضتيك  اأكرب منتج خلامات  العربي 
اإمكانيات  مت��ت��ل��ك  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ال��ع��امل  يف 
التدوير  اإع�����ادة  ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع  ك��ب��رية 
امل�ضافة  القيمة  م��ن  امل��زي��د  يحقق  مب��ا 

لاقت�ضاد .
و�������ض������ي������ك������رم االحت������������������اد اخل����ل����ي����ج����ي 
امل�ضاريع  والكيماويات  للبرتوكيماويات 
البا�ضتيك  قطاع  يف  وامل��واه��ب  املبتكرة 
ب�ضناعة  ي���ت���ع���ل���ق  م������ا  وب������االأخ�������������س 
ال��ب��ا���ض��ت��ي��ك ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة وذل����ك خال 
الثامن  ج��ي��ب��ك��ا  ج����وائ����ز  ت����وزي����ع  ح���ف���ل 
للتميز يف البا�ضتيك �ضمن حفل ع�ضاء 
م�ضاء  �ضابك  �ضركة  وبرعاية من  خا�س 
اأي��ام منتدى جيبكا  14 مار�س اول  يوم 

للبا�ضتيك با�ضتيكون.

••  دبي-الفجر:

اأ�ضدل ال�ضتار على اليوم الثالث واالأخري 
من  ع�ضر  الثالثة  ال���دورة  فعاليات  م��ن 
معر�س دبي الدويل لاأخ�ضاب  ومكائن 
متزايداً  اإقبااًل  �ضهدت  والتي  االأخ�ضاب، 
من الزوار العاملني يف قطاعات جتارية 
و���ض��ن��اع��ي��ة م��ت��ع��ددة يف دول����ة االإم�����ارات 
الوقت  يف  املنطقة،  دول  وم��ن  العربية 
ال�����ذي ارت���ف���ع ف��ي��ه ع����دد ال��ع��ار���ض��ني يف 
احل�������دث االأه��������م يف ق����ط����اع االأخ�������ض���اب 
 55 م���ن  ع���ار����س   412 اإىل  ب��امل��ن��ط��ق��ة 

دولة بينها 6 اأجنحة وطنية.
نحو  اإىل  امل���ع���ر����س  زوار  ع����دد  وو����ض���ل 
املعر�س  اأي������ام  خ����ال  زائ������ر،  األ�����ف   11
اأم�س  اأول  فعالياته  اأوىل  انطلقت  التي 
املوافق 12 مار�س اجلاري،  كما �ضهدت 
العار�ضني  ع��دد  ت��زاي��د  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة 
وامل�ضاركني لي�ضل اإيل 412  عار�س من 
م�ضدري و وموردي االأخ�ضاب و ماكينات 
وامل��ن��ت��ج��ات  اخل�ضبية  االأث�����اث  ���ض��ن��اع��ة 
احلديثة  التكنولوجيا  اأحدث  ليقدمون 

يف املعر�س. 
لاأخ�ضاب  ال���دويل  دب��ي  معر�س  و�ضهد 
وم��ك��ائ��ن االأخ�������ض���اب، م��ن��ذ ان��ط��اق��ه يف 
اأ�ضبح  م��ذه��ا حتى  2006 من��وا  ع��ام 
ال�ضرق  يف  االأول  ال���ت���ج���اري  امل���ع���ر����س 

لاأخ�ضاب  يف  امل��ت��خ�����ض�����س  االأو������ض�����ط 
دبي  معر�س  وُي��ع��ّد  االأخ�����ض��اب.  ومكائن 
االأخ�ضاب،  ومكائن  لاأخ�ضاب  ال���دويل 
اإ�ضافة مميزة على اأجندة فعاليات دبي، 
نوعه  م��ن  �ضنوي  معر�س  اأك���رب  ومي��ّث��ل 
املنطقة،  م�ضتوى  على  قيمة  واأع��اه��ا 
من  وا�ضعة  جمموعة  فيه  تعر�س  حيث 
االأخ�ضاب،  ومكائن  االأخ�ضاب،  منتجات 

واأ�ضاليب معاجلتها وت�ضنيعها.
حققه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
رئي�س  ال�����ض��ي��زاوي،  داوود  ق��ال  املعر�س، 
لاأخ�ضاب  دب��ي  ملعر�س  املنظمة  اللجنة 
املعر�س  ي�����ض��ف��ي  االأخ�������ض���اب:  وم��ك��ائ��ن 
بوابة  وي��ع��د  االأخ�����ض��اب  ل�ضناعة  اأهمية 
االأثاث  ماكينات  وم���وردي  لتجار  هامة 
وامل��ن��ت��ج��ات اخل�����ض��ب��ي��ة ل��ا���ض��ت��ف��ادة من 
اأحدث التقنيات واالبتكارات يف ال�ضناعة 
وب�ضرعة،  ك��ب��ري  ب�����ض��ك��ل  ت��ت��غ��ري  وال���ت���ي 
 412 من  اأكر  ن�ضت�ضيف  اأن  وي�ضعدنا 
اأن  ون���ت���وق���ع   ، دول�����ة   55 م���ن  ���ا  ع���ار����ضً
يتجاوز عدد الزوار امل�ضاركة يف الدورات 

ال�ضابقة من املعر�س.
امل�ضاريع  وت�����ط�����ور  من�����و  واأ�ضاف:” 
جمل�س  دول  يف  ال�����ض��خ��م��ة  االإن�����ض��ائ��ي��ة 
الطلب  زي��ادة  التعاون اخلليجي، يدفع  
دبي  يف  خا�ضة  اخل�ضبية  املنتجات  على 
وامل�ضاريع  التحتية  البنية  ت���ويل  ال��ت��ي 

ال�ضنوات  يف  اأ�ضعاف  اأربعة  لدينا  �ضركة 
اأحدث  نقدم  اأن��ن��ا  حيث  املا�ضية.  ال�ضت 
م��ف��اه��ي��م االإن���ت���اج مل�����ض��ان��ع االأث�����اث التي 
ت�����ض��اع��ده��ا  ع��ل��ى ت��ق��دمي االب��ت��ك��ارات يف 
ت�ضميم االأث���اث امل��ن��زيل م��ن اأج��ل راحة 
نطرح  كنا  ال��ي��وم  حتى  لعمائنا،،  اأك��رب 
واأنظمة   ، امل��ف�����ض��ات  م��ث��ل  م��ن��ت��ج��ات 
للطي  القابلة  االأب���واب  واأنظمة  االأدراج 
�ضناعة  ب��اإط��اق  قمنا  االآن  واالن����زالق. 
اأي�ضا  وف��ت��ح��ن��ا  ب��ن��ا  االأب�������واب اخل��ا���ض��ة 
�ضركة يف الهند قبل عامني حيث جنعل 
كحوامل   ، للمطابخ  االأ����ض���اك  ���ض��ال 
ن�ضنع  نحن  واالأطباق.  الزيت  زجاجات 
هذه املنتجات بوا�ضطة هيتي�س يف الهند 
ال���ن���وع من  ه���ذا  لت�ضنيع  ���ض��وق  ك���اأك���رب 
نطاق  على  منت�ضرون  ،نحن  املنتجات. 
وا�ضع باعتبارنا �ضركة تركز على االبتكار 
واجتاهات  اأف���ك���ار  ط����رح  يف  ون�����ض��ت��م��ر   ،
جديدة بالن�ضبة ل�ضركات ت�ضنيع االأثاث 
 .Hettich منتجات  ت�ضتخدم  ال��ت��ي 
ون��ح��ن يف ه����ذا ال���ن���وع امل��ت��خ�����ض�����س من 
امل����ع����ار�����س ، ن���ت���ح���دث م����ع ال���ع���م���اء ، 
، ونعرف  ع��ل��ى م��اح��ظ��ات��ه��م  ون��ح�����ض��ل 
اأن��ه يف  نتوقع  ال�ضوق، كما  ما يحدث يف 
ت�ضميمات  �ضتتغري   ، �ضنوات   5 غ�ضون 
التغريات  تلك  ون��واك��ب  ونحن  املطابخ 

با�ضتمرار«.

بامل�ضاركة يف هذا احلدث املهم، ودوره يف 
ت�ضهد  التي  املنطقة  يف  اأعمالهم  تنمية 
اإىل ما  ك��ب��رية، الف��ت��ني  ط��ف��رة عمرانية 
اإم��ارة دبي يف هذا ال�ضدد كمركز  متثله 
واإب���رام  ال�ضفقات  لعقد  م��ث��ايل  جت���اري 
ال��ع��ق��ود، وم���ا حت��ظ��ى ب���ه م���ن مقومات 
االإقليمي  امل���رك���ز  دور  ل��ل��ع��ب  ت��وؤه��ل��ه��ا 

لتجارة االأخ�ضاب.
�ضركة  اأب�������ح�������اث  الأح�����������دث  وف������ًق������ا  و 
 ،  Ventures Middle East
جمل�س  دول  يف  االإن���ف���اق  ح��ج��م  ت�ضبب 
اأ�ضعار  ارت���ف���اع   اخل��ل��ي��ج��ي يف  ال��ت��ع��اون 
مليار   15.5 م���ن  ال���دي���ك���ور  م��ن��ت��ج��ات 
من  اأك�����ر  اإىل   2016 ع����ام  يف  دوالر 
17.7 مليار دوالر يف عام 2017 ، مما 
مينح املعر�س ميزة اإ�ضافية الأنه يجمع 
من  ال��ع��امل  يف  امل�ضنعة  ال�ضركات  اأك���رب 
وجتهيزات  اخل�ضبية  واملنتجات  االأث���اث 
لتلبية  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  االأث����اث يف جميع 
االحتياجات املحلية و احتياجات ال�ضوق 
االإقليمية. ومن املتوقع اأن يزور املعر�س 
ع��دد كبري من رج��ال االأع��م��ال املهتمني 
بالتعرف على اأحدث التقنيات واأ�ضاليب 

الت�ضنيع يف القطاع. 
بارامي�ضواران   ق����ال  ال�����ض��دد  ه����ذا  ويف 
 Hettich ل�ضركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
حجم  “ت�ضاعف   ،  Middle East
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�ملال و�لأعمال

امل�سرق يح�سد جائزتني �سمن جوائز 
»اإمييا فاينن�ض للخدمات امل�سرفية« 

امل�ضرق  ب��ن��ك  ���ز  ���يُّ مَتَ ن��ذك��ر  اأن  ب���د  “ال 
اأكر  بريادته ملجال االبتكار على مدى 
من 50 عاماً، وتعد هذه اجلوائز دليل 
ال��ب��ن��وك االأكر  اأح���د  ب��اأن��ن��ا  ق��وي يثبت 
وي�ضرنا  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  وت���ط���وراً  ت��ق��دم��اً 
بني  لنكون  واختيارنا  تر�ضيحنا  مّت  اأن��ه 
املر�ضحني النهائيني جلائزة اأف�ضل بنك 

حملي يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط«.     
نا�ضر  م��ور،  كري�ضتوفر  ق��ال  جهته  م��ن 
امل�ضرق  “يلتزم  فاينن�س:  اإمي��ي��ا  جملة 
الرقمي  ال��ب��ن��ك  ي�����ض��ب��ح  الأن  ب�����ض��ع��ي��ه 
يف  لل�ضركات  الرئي�ضية  والوجهة  االأول 
امل�ضتقبل، وكان الدافع الرئي�ضي يف هذه 
ال�����ض��رك��ة ه��و اإرادت���ه���م الب��ت��ك��ار احللول 
لتحقيق  بالعماء  اخلا�ضة  امل�ضرفية 
جت�����ارب ف���ري���دة يف ال�����ض��رق االأو����ض���ط. 
امل�ضرف  م��ن��ت��ج��ات  ���ض��ل�����ض��ة  وت�����ض��ت��م��ر 
كل  احل��دود  بتخطي  املتميزة  وخدماته 

يوم«.  

 •• دبي-الفجر: 

املالية  امل��وؤ���ض�����ض��ة  امل�����ض��رق  ب��ن��ك  ح�����ض��د 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  ال����رائ����دة 
“اإمييا  املتحدة، جائزتني �ضمن جوائز 
ال�ضرق  امل�ضرفية يف  للخدمات  فاينن�س 

االأو�ضط«. 
العا�ضر  ب��ع��ام��ه��ا  امل��ج��ل��ة  اح��ت��ف��ل��ت  وق���د 
واال�ضتثمار  التجارة  م�ضارف  باإجنازات 
يف املنطقة. وذكرت املجلة بنوك تعمل يف 
ع�ضرة بلدان احتفااًل باإجنازاتهم خال 

العام املا�ضي.  
بنك  ’اأف�ضل  جائزة  امل�ضرق  بنك  وُمِنح 
املتحدة‘  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  حم��ل��ي يف 
باالإ�ضافة اإىل جائزة ’اأف�ضل عملية طرح 
ملنتج جديد يف ال�ضرق االأو�ضط‘ بف�ضل 
باإمكانية  املوؤ�ض�ضات  من  عمائه  تزويد 
ال�ضحب النقدي دون بطاقة وهو منتج 
من �ضل�ضلة وا�ضعة من املنتجات واحللول 

عمائه  ل��ت��زوي��د  البنك  ابتكرها  ال��ت��ي 
باخلدمات التي يحتاجون لها.  

وياأتي ح�ضول امل�ضرق على هذه اجلوائز 
التي  الهامة  امل�ضرق  خل��دم��ات  ت��ق��دي��راً 
تنا�ضب  خا�ضة  حلول  لتوفري  ممت  �ضُ

احتياجات عمائه من ال�ضركات.   
العال، رئي�س جمموعة  اأحمد عبد  قال 
اخل�������دم�������ات امل���������ض����رف����ي����ة ل���ل�������ض���رك���ات 
لنا  لفخر  “اإنه  امل�ضرق  يف  واال�ضتثمار 
اأن نفوز بهاتني اجلائزتني فهما مبثابة 
ت��ك��رمي جل��ه��ودن��ا امل��ت��وا���ض��ل��ة يف تقدمي 
امل�ضريف  ال��ق��ط��اع  اأف�����ض��ل اخل���دم���ات يف 
املجال  ه��ذا  يف  التطوير  عجلة  ول��دف��ع 
واملنتجات  م��ن خ��ال توفري اخل��دم��ات 
املبتكرة لعمائنا. وعندما الحظنا تنّوع 
ال�ضركات  م��ن  عمائنا  جميع  ح��اج��ات 
باختاف جماالتها، دفعنا ذلك لت�ضميم 
خ��دم��ات تلبي احل��اج��ات اخل��ا���ض��ة بكل 
عبدالعال:  حدة.” واأ�ضاف  على  عميل 

اأرا�سي عجمان تطلق احلا�سبة العقارية
•• عجمان -وام:

اأطلقت دائرة االأرا�ضي والتنظيم العقاري يف عجمان مبادرة احلا�ضبة العقارية 
وامل�ضتثمرون  امل��اك  مبوجبها  يتمكن  اإلكرتونية  جمانية  خدمة  تعد  التي  و 
�ضريعة من خال  و  مب�ضطة  باآلية  الأرا�ضيهم  التقديرية  القيمة  معرفة  من 
املوقع االإلكرتوين للدائرة. واأكد �ضعادة يافع الفرج مدير عام الدائرة اأنه مت 
ا�ضتحداث هذه اخلدمة جت�ضيداً لتوجيهات القيادة الر�ضيدة بتعزيز ال�ضفافية 
وتطوير  جتربتهم  وحت�ضني  املتعاملني  على  والت�ضهيل  ال��ع��ق��اري  ال�ضوق  يف 
اخلدمات املقدمة لهم. كما اأ�ضار يافع الفرج ايل اأن الدائرة تعتزم اإطاق حزمة 
من اخلدمات الرقمية من �ضاأنها تلبية االحتياجات املتنامية للم�ضتثمرين يف 

ال�ضوق العقاري باإمارة عجمان مع اأخذ روؤاهم ومقرتحاتهم بعني االعتبار.

موانئ اأبوظبي تطلق مدينة خليفة 
ال�سناعية للوج�ستيات

•• اأبوظبي -وام: 

اأطلقت موانئ اأبوظبي مدينة خليفة ال�ضناعية للوج�ضتيات االأوىل من نوعها 
يف ال�ضرق االأو�ضط يف توفري حلول تخزين مرنة وفقاً للطلب.

وتقع مدينة خليفة ال�ضناعية للوج�ضتيات يف مدينة خليفة ال�ضناعية وبجوار 
ميناء خليفة - اأحد اأ�ضرع املوانئ منواً يف العامل - وكذلك بالقرب من مطارات 
ع��رب �ضبكة الطرق  اأي�����ض��اً  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ض��ول  الرئي�ضية ومي��ك��ن  االإم����ارات  دول���ة 

الرئي�ضية من اأبوظبي ودبي واململكة العربية ال�ضعودية.
وت�ضغل مدينة خليفة ال�ضناعية للوج�ضتيات م�ضاحة 1.3 مليون قدم مربع ما 
يعادل 120 األف مرت مربع حيث تتيح للم�ضتاأجرين حلول تخزين باملناطق 
تخزين  بينها  م��ن  ال��ع��م��اء  وت��ائ��م خمتلف متطلبات  احل���رة  وغ��ري  احل���رة 

املنتجات الفاخرة واالأجهزة االلكرتونية واملنتجات الغذائية واالأدوية.

يوؤكد اأهميته يف دعم وحماية اقت�شاد الدولة واأمنها وبيئتها من املمار�شات واملنتجات غري الآمنة

املجل�ض الوطني االحتادي يوافق على م�سروع قانون �سالمة املنتجات 
•• ابوظبي-الفجر:

اأقر املجل�س الوطني االحتادي خال جل�ضته 
العادي  ان���ع���ق���اده  دور  م���ن  ع�����ض��رة  ال��ث��ان��ي��ة 
ع�ضر  ال�ضاد�س  الت�ضريعي  للف�ضل  الثالث 
14 مار�س  االأرب����ع����اء  ام�����س  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 
2018م، برئا�ضة �ضعادة مروان بن غليطة 
النائب االأول لرئي�س املجل�س، م�ضروع قانون 
احتادي ب�ضاأن �ضاأن �ضامة املنتجات، بعد اأن 
وبنوده،  م���واده  م��ن  ع���ددا  وع���دل  ا�ضتحدث 
اقت�ضاد  دع���م وح��م��اي��ة  اأه��م��ي��ت��ه يف  م���وؤك���دا 
املمار�ضات  م���ن  وب��ي��ئ��ت��ه��ا  واأم���ن���ه���ا  ال���دول���ة 
واملنتجات غري االآمنة اأو غري املطابقة للوائح 

الفنية واملوا�ضفات القيا�ضية املعتمدة.
وت�����ض��ري اأح���ك���ام ه���ذا ال��ق��ان��ون ع��ل��ى جميع 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ط��روح��ة يف ال���دول���ة مب���ا فيها 
با�ضتثناء  ح��ك��م��ه��ا،  يف  وم���ا  احل����رة  امل��ن��اط��ق 
الب�ضرية  االأدوي�����������ة  االآت������ي������ة:  امل���ن���ت���ج���ات 
يف  وم��ا  واالأم�ضال  والطعومات  والبيطرية 
حتف،  اأنها  على  ت��ورد  التي  وال�ضلع  حكمها، 
واملنتجات امل�ضتعملة التي حتتاج اإىل اإ�ضاح 
اأو تعديل وذلك خال املدة  اإع��ادة تاأهيل  اأو 

ال�ضابقة على طرحها يف الدولة.
امل��ه��ن��د���س �ضلطان  ح�����ض��ر اجل��ل�����ض��ة م��ع��ايل 
امل��ن�����ض��وري وزي���ر االق��ت�����ض��اد رئ��ي�����س جمل�س 

اإدارة هيئة املوا�ضفات واملقايي�س.
اأ�ضئلة  خم�ضة  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضادة  ووجه 
وزير  احل��م��ادي  اإبراهيم  ح�ضني  معايل  اإىل 
ت��ع��ي��ني املعلمني  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ح���ول 
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة، وتدين  االأج���ان���ب يف 
درجات الطلبة يف خمتلف املراحل الدرا�ضية، 
وال��ن��ق��ل االج��ب��اري مل��دي��ري امل���دار����س، وعدم 
الرتبوي،  امل���ي���دان  ���ض��ل��م وظ��ي��ف��ي يف  وج����ود 
املجل�س من  اإىل  وورد  امل��در���ض��ي،  واالع��ت��م��اد 

معايل الوزير خم�ضة ردود كتابية. 
امل��ج��ل�����س موجهو  اأع�������ض���اء  ال�������ض���ادة  وط���ل���ب 
االأ�ضئلة وهم �ضعادة ناعمة عبداهلل ال�ضرهان 
عائ�ضة  و�ضعادة  اأ�ضئلة،  بثاثة  تقدمت  التي 
ح�ضور  ال�ضحي،  �ضامل  و�ضعادة  �ضمنوه،  بن 

معايل الوزير للرد على االأ�ضئلة.
وقال �ضعادة مروان بن غليطة النائب االأول 
اأعمال  افتتاح فيها  املجل�س يف كلمة  لرئي�س 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ي�ضيد  اجلل�ضة، 
مب���ا ت��ت��ب��ن��اه ح��ك��وم��ت��ن��ا م���ن ���ض��ي��ا���ض��ات وما 
تعتمده من قرارات جت�ضد توجيهات �ضاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 
فيما  وال�ضيما   � اهلل  حفظه   � ال��دول��ة  رئي�س 

االقت�ضادي  اال�ضتقرار  ركائز  بتعزيز  يت�ضل 
واالجتماعي، ومبا يدعم تناف�ضية الدولة يف 
خمتلف املوؤ�ضرات التنموية عاملياً، وي�ضهم يف 
االرتقاء مبختلف القطاعات، وتعزيز اأجواء 

الرفاه وال�ضعادة ل�ضعب االحتاد. 
وقال ويف هذا االإطار يثمن املجل�س الوطني 
ال�ضيخ  ال�ضمو  قرار �ضاحب  االحتادي عالياً 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
دبي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
رعاه اهلل، ب�ضاأن عدم زيادة الر�ضوم االحتادية 
ي��ع��ك�����س الروؤية  ����ض���ن���وات. ومب����ا  ث����اث  مل����دة 
التنفيذية،  والفاعلية  الواعية  التخطيطية 
ال��ت��ي مت��ي��ز احل��ك��وم��ة امل���وق���رة، ك��م��ا يثمن 
املجل�س جهود احلكومة لارتقاء باخلطط 
االبتكار يف  اإىل دعم  الهادفة  اال�ضرتاتيجية 
“اال�ضرتاتيجية  اإط��اق  الدولة، من خال 
اعتمدها  التي  املتقدم”،  لابتكار  الوطنية 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وكذلك ت�ضكيل 

“جمل�س االإمارات للذكاء اال�ضطناعي«. 
واأ�ضاف ال �ضك اأن هذه القرارات متثل تاأكيداً 
مهماً على ت�ضميم حكومتنا على “ماأ�ض�ضة” 
اال�ضطناعي،  وال����ذك����اء  االب���ت���ك���ار  ث��ق��اف��ة 
الداعمة  احليوية  املوؤ�ض�ضية  البنى  وتوفري 
لتوظيف ون�ضر هذه الثقافة بهدف االرتقاء 
باالأداء يف خمتلف قطاعات العمل بالدولة. 
“مئوية  اأه���داف  حتقيق  جهود  يدعم  ومب��ا 
االإم�����ارات  ت��ك��ون  ب���اأن   ،”2071 االم�����ارات 
باأف�ضل  تتمتع  واأن  ال��ع��امل،  يف  دول��ة  اأف�ضل 
جمتمع،  واأ���ض��ع��د  اق��ت�����ض��اد  واأف�����ض��ل  تعليم، 
توؤكد  كما  العامل،  يف  حكومة  اأف�ضل  بقيادة 
يف  اال���ض��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  منظومة  اأن 
اال�ضطناعي،  وال���ذك���اء  االب��ت��ك��ار  جم����االت 
للثورة  االإم���ارات  “ا�ضرتاتيجية  جانب  اإىل 
جمملها  يف  مت��ث��ل  الرابعة”،  ال�����ض��ن��اع��ي��ة 
االماراتي  واحللم  للطموح  اأ�ضا�ضية  دعامة 
القرن  يف  عاملياً  ال�ضدارة  مراتب  اعتاء  يف 

احلادي والع�ضرين.
الوطني  امل��ج��ل�����س  دع����م  جن����دد  واإذ  وق�����ال 
امل���ب���ارك���ة، نوؤكد  ل���ه���ذه اجل���ه���ود  االحت������ادي 
حكومتنا  وجهود  خلطط  التامة  م�ضاندتنا 
املتطورة،  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  ه���ذه  تنفيذ  يف 
وحتقيق اأهدافها، و�ضواًل اإىل جعل االمارات 
واح������دة م���ن اأه�����م ق�����ادة االب���ت���ك���ار وال���ذك���اء 

اال�ضطناعي عاملياً.
وتوجه املجل�س  الوطني االحتادي بخال�س 

ال�ضكر والتقدير اإىل احلكومة املوقرة، وعلى 
راأ���ض��ه��ا ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، على 
تعاونها املخل�س واملثمر مع املجل�س الوطني 
التعاون منوذجا  ه��ذا  يعد  االحت���ادي، حيث 
ي��ح��ت��ذى وت��رج��م��ة ���ض��ادق��ة ل��ل��ع��م��ل �ضمن 
قيادتنا  خطى  ي�ضتلهم  واح��د  وطني  فريق 
الر�ضيدة، ومي�ضى على املبادئ والقيم التي 
ب��اإذن اهلل  له  املغفور  املوؤ�ض�س  القائد  غر�ضها 
نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ت��ع��اىل 
طيب اهلل ثراه، يف بناء عاقة �ضراكة وطنية 
خلدمة �ضعب االحتاد، حتقيقاً لروؤية قيادتنا 
ال��ر���ض��ي��دة الإ���ض��ع��اد امل��واط��ن��ني وب��ن��اء اإم���ارات 
امل�ضتقبل، واإعاء م�ضلحة �ضعبنا واعتبارها 

هدفاً ومعياراً لاإجناز والنجاح.
املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب  �ضعادة  وق��ال 
ظل  يف  حت��دي��داً  وال��ت��ق��دي��ر  بال�ضكر  نتوجه 
الوطني،  التعاون  لهذا  نا�ضع  وج��ود من��وذج 
تو�ضية   ”29 “ احلكومة  قبول  يف  يتمثل 
اإج��م��ايل ث��اث��ني تو�ضية، ���ض��درت عن  م��ن 
�ضيا�ضة  ب�����ض��اأن  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
و�ضيا�ضة  العلمي،  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 
تقديراً  يعك�س  ما  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
امل��ج��ل�����س يف  ب��ه م��ن حكومتنا جل��ه��ود  ن��ع��ت��ز 
اإطار ممار�ضة دوره الرقابي، وتكري�س ودعم 
بني  القائمة  الوطنية  وال�����ض��راك��ة  ال��ت��ع��اون 

ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية.
ب��ع��د ذل����ك ب������داأت اأع���م���ال اجل��ل�����ض��ة بتاوة 
العام  االأمني  الظاهري  �ضبيب  اأحمد  �ضعادة 

للمجل�س بنود جدول االأعمال.

مناق�شة م�شروع 
قانون �شالمة املنتجات

ال���ب���دء يف م��ن��اق�����ض��ة م�����ض��روع قانون  وق��ب��ل 
�ضامة املنتجات وافق املجل�س على ملخ�س 
واالأوقاف  االإ�ضامية  ال�ضوؤون  جلنة  تقرير 
اأحال يف  اأن املجل�س  اإىل  اأ�ضار  ب�ضاأنه، والذي 
2017/06/19م  جل�ضته املنعقدة بتاريخ 
اإىل اللجنة م�ضروع القانون لدرا�ضته واإعداد 
ولهذا  املجل�س،  على  يعر�س  ح��ول��ه  تقرير 
اجتماعات،  اأرب��ع��ة  اللجنة  ع��ق��دت  ال��غ��ر���س 
واأ�ضحاب  اخل��ربة  وذوي  املعنيني  مب�ضاركة 

االخت�ضا�س.
وقدم عدد من ال�ضادة االأع�ضاء ماحظاتهم 
على تقرير اللجنة تتعلق بتطبيق املوا�ضفات 
على املنتجات الوطنية وامل�ضتوردة، والر�ضوم 

على العطور، واملعار�س التي يتم تنظيمها يف 
الدولة وا�ضتقدام الب�ضائع لها والت�ضهيات 
ال��ت��ي تطبق  واالأن��ظ��م��ة  عليها  ال��ت��ي حت�ضل 
هذه  ب�ضاأن  ا�ضتثناءات  هناك  وه��ل  ب�ضاأنها، 
امل���ع���ار����س، ون�����ض��ر ال���وع���ي ب��خ�����ض��و���س هذا 
القانون لتعريف املجتمع،  واأكد معايل وزير 
�ضمن  وهو  مهم  القانون  هذا  اأن  االقت�ضاد 
�ضل�ضة قوانني اأ�ضدرتها خمتلف اجلهات ما 
يهمنا حماية امل�ضتهلك فيما يتعلق ب�ضامة 
م���وا����ض���ف���ات خا�ضة  امل��ن��ت��ج��ات م���ن خ����ال 
خال  ومن  املنتج،  على  وا�ضحة  بال�ضامة 
التكلفة  واأي�ضا  امل�ضتورد  املنتج  تطبيقه على 
اأن  م�ضيفا  الوطني،  وغري  الوطني  للمنتج 
ت�ضجيل،  ر�ضوم  وعليهما  ي�ضجان  املنتجني 

م�ضريا اأن هناك اأمور فينة تف�ضيلية.
املعار�س  ببع�س  يتعلق  فيما  اأن��ه  اإىل  واأ�ضار 
القانون  وه�����ذا  وا���ض��ح��ة  اإج��������راءات  ه���ن���اك 
�ضيو�ضح من الو�ضعية ال�ضابقة كونه �ضيلزم 
مطابقا  ي��ك��ون  اأن  ال��دول��ة  ي��دخ��ل  منتج  اأي 
بني  العاقة  يو�ضع  والقانون  للموا�ضفات، 
وهيئة  واملحلية  االحتادية  اجلهات  خمتلف 
االإمارات للموا�ضفات واملقايي�س، م�ضريا اأنه 
املقايي�س  وف��ق  املطابقة  عمليات  على  وبناء 
املنتجات  ن�ضبة  تقليل  يتم  والدولية  املحلية 
�ضدور  بعد  نتمناه  ما  وق��ال  ال�ضلمية.  غري 
ب���ني خمتلف  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ي��ك��ون  اأن  ال��ق��ان��ون 
لعمليات  اأداة  وجود  واأي�ضا  وا�ضحا  اجلهات 
ال��ذي �ضدر من  القرار  اأن  موؤكدا  املطابقة، 
جمل�س الوزراء وا�ضحا فيما يخ�س املوافقة 
الهيئة  تكليف  واأي�ضا  القانون،  اإ�ضدار  على 
الرتويج  ب�������ض���اأن  اإع���ام���ي���ة  خ��ط��ة  ب����اإع����داد 

للقانون.
وعرف م�ضروع القانون “ املُنَتج” مبا يلي: 
ال�ضتخدام  موجه  النهائي  ب�ضكله  منتج  كل 
ذلك  ك��ان  ل��و  حتى  امل�ضتهلك،  ا�ضتعمال  اأو 
يف اإط����ار ت��ق��دمي اخل���دم���ات، وي��ك��ون ق��د مت 
االإم��داد به يف اإطار تعامل جتاري اأو مهني، 
املنتج  وي�����ض��م��ل:  م��ق��اب��ل،  ب����دون  اأو  مب��ق��اب��ل 
لا�ضتخدام،  ال�ضالح  وامل�ضتعمل  اجل��دي��د، 

واملعاد تاأهيله.
االآمن”  “املنتج  القانون  م�ضروع  عرف  كما 
الدولة  يف  طرحه  ال�ضالح  املنتج  يلي:  كما 
املحتملة  ال��ظ��روف  اأو  ال��ع��ادي��ة  االأح����وال  يف 
اال�ضتخدام  ف���رتة  ف��ي��ه��ا  مب��ا  ل��ا���ض��ت��خ��دام، 
والرتكيب وال�ضيانة، وال ينتج عنه خماطر، 
اأو يكون يف احلد االأدنى من اخلطر بالتوافق 
مقبوال  يكون  اأن  على  املنتج،  ا�ضتخدام  مع 

ال�ضحة  االأع����ل����ى حل��م��اي��ة  احل����د  وي��ح��ق��ق 
وال�ضامة لاأ�ضخا�س.

وعرف م�ضروع القانون املزود باأنه ي�ضمل كل 
من ياأتي: 

الدولة،  يف  اإقامته  حال  يف  املنَتج  �ضانع   .1
للمنَتج  ك�ضانع  هويته  يقدم  �ضخ�س  كل  اأو 
اأي و�ضف  اأو  با�ضمه  وذلك بت�ضميته للمنَتج 
على  يقدم  �ضخ�س  كل  اأو  �ضلة،  ذي  جت��اري 

جتديد املنَتج.
اإقامة  ح��ال  الدولة يف  ال�ضانع يف  وكيل   .2
حال  يف  امل�ضتورد  اأو  ال��دول��ة،  خ��ارج  ال�ضانع 

عدم وجود ممثل له يف الدولة.
3. كل مهني من �ضل�ضلة التزويد، الذي قد 
�ضامة  خ�ضائ�س  على  اأث��ر  لن�ضاطه  يكون 
ا�ضتحدث  القانون  م�ضروع  والأهمية  املنتج. 
املجل�س مادة تعنى باأهداف م�ضروع القانون 

لتكون كما يلي: 
يف  امل��ط��روح��ة  املنتجات  �ضامة  �ضمان   .1
اإط�����ار ت�ضريعي  ال���دول���ة م���ن خ����ال و���ض��ع 
ي��ت��واءم مع  ال�����ض��وق مب��ا  ل��ط��رح املنتجات يف 
واللوائح  ال��دول��ي��ة  وامل��م��ار���ض��ات  الت�ضريعات 
الفنية واملوا�ضفات القيا�ضية وتقارير تقييم 

املخاطر.
االآم������ن  امل���ن���ت���ج  ا�����ض����رتاط����ات  حت����دي����د   .2
وال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة وحتديد 
امل�ضوؤوليات ل�ضبط تداول املنتجات امل�ضنعة 

داخل الدولة وامل�ضتوردة.
ال��دول��ة واأمنها  اق��ت�����ض��اد  دع���م وح��م��اي��ة   .3
وبيئتها من املمار�ضات واملنتجات غري االآمنة 
واملوا�ضفات  الفنية  للوائح  املطابقة  غري  اأو 

القيا�ضية املعتمدة.
الدولة  ب���ني  ال���ت���ج���ارة  ح���رك���ة  4.ت�ضهيل 
واالأ�ضواق العاملية ودعم ال�ضياحة واال�ضتثمار، 
من خال زيادة الثقة يف املنتجات املتداولة 
ت�ضريعية  حتتية  بنية  وت��وف��ري  االأ���ض��واق  يف 

الأن�ضطة التقيي�س واجلودة.
وف��ر���س م�����ض��روع ال��ق��ان��ون ع��ق��وب��ات مغلظة 
ب��احل��ب�����س وب���ال���غ���رام���ة ال���ت���ي ال ت���ق���ل عن 
األ�����ف دره�����م وال جت�����اوز ثاثة  خ��م�����ض��م��ائ��ة 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني،  مايني درهم 
االآتية:  االأفعال  اأيا من  ارتكب  على كل من 
ط���رح م��ن��ت��ج غ���ري م��ط��اب��ق مل��ت��ط��ل��ب��ات املنتج 
االآم��ن ال��واردة يف امل��ادة 4 من هذا القانون، 
وا���ض��ت��م��ر يف ط���رح منتج رغ���م ���ض��دور قرار 
ب�����ض��ح��ب��ه اأو ا�����ض����رتداده، وط����رح م��ن��ت��ج��اً مت 
ال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ي��ه حل��ني ا���ض��ت��ك��م��ال اإج�����راءات 

التاأكد من �ضامته.

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1870  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  اال�ضمنتية  لل�ضناعات  الفهيم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/19  يف 
بال�ضاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  ا�س  ان  اي  ل�ضالح/ك  اعاه  املذكورة  الدعوى 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��اأن  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  �����س.ذ.م.م  واخلفيفة  الثقيلة 
والزمتها  ال��ت��ام  ال�����ض��داد  وح��ت��ى   2014/7/1 م��ن   %9 وف���ائ���دة  دره���م   66.000
يوما  ثاثني  خال  لا�ضتئناف  قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . بامل�ضاريف 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/3539  جتاري جزئي 

حمل  جمهول  متثيل(  )مكتب  ح  م  ���س  اي�ضت  ميدل  �ضرتييت  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ �ضركة ميدي�ضت ميتلز �س.م.ح وميثلها مديرها/ خرم رم�ضان 
خواجه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/14  يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�ضالح/�ضركة ميدي�ضت ميتلز �س.م.ح وميثلها مديرها/ خرم رم�ضان 
خواجه بالزام املدعى عليها باأن توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره 75600 درهم )خم�ضة 
باملائة 9% �ضنوياً من تاريخ 2017/8/28  الفا و�ضتمائة درهماً( وفائدة ت�ضعة  و�ضبعني 
وحتى متام ال�ضداد والزمتها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف 
با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا االع��ان �ضدر  اليوم  اعتبارا من  خال ثاثني يوما 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/483  جتاري كلي

اىل اخل�ضم املدخل/1- �ضونديب جوبال هازاري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�ضركة دوت�س 2 بي.يف )ات�س ار �ضي كيميكالز بي.يف.�ضابقاً( وميثلها/ �ضتيفن بيرت ويلكز 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  �ضلطان  احمد عبداهلل  �ضيخة  وميثله: 
بالزام املدعى عليها الثانية ممثله يف �ضخ�س املدعى عليه االول ب�ضفته امل�ضفي املعني 
باأن توؤدي لل�ضركة املدعية مبلغ وقدره 389217.09 دوالر امريكي واملعادل ملبلغ وقدره 
لها  وح��ددت  املحاماه.  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  والر�ضوم  ام��ارات��ي  دره��م   1430450
 ch.2.E.22:بالقاعة ال�ضاعة:09:30�س  امل��واف��ق:2018/3/28  االربعاء  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/231  جتاري كلي

حمل  جمهول  ح  م  الفندقية  لل�ضقق  ت��اور  ميدو�ضت  جراند  عليه/1-  املدعي  اىل 
ح وميثله: ح�ضن عبداهلل  م  م  ج��روب  برودك�ضن  املدعي/انوفيتف  ان  االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ا�ضدار االمر بالزام املدعى  حممد العبدويل قد 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )843.280 درهم( ثمامنائة وثاثة واربعون 
املوافق:2018/3/25  االحد  يوم  لها جل�ضة  درهم. وحددت  وثمانون  ومائتان  الف 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�����ض��اع��ة:09:30���س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2676  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1- عمار حممد اخلالد حجو الرفاعي 2- �ضركة عمار حجو 
املدعي/ ان  االق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهويل حم��ل  املاب�س اجل��اه��زة  لتجارة 
�ضعود ابراهيم �ضيف ابراهيم اليا�ضي وميثله: احمد عبداهلل حممد الكندري 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بت�ضليم دفاتر وم�ضتندات وفواتري 
جتارية و�ضيك والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب. وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء 
فاأنت  ل��ذا   ch.2.E.22:بالقاعة ال�����ض��اع��ة:09:30���س  امل���واف���ق:2018/3/28 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/32  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1- حممد عاء حممد اخلالد حجو الرفاعي 2- امي�ضا 
للتجارة ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/�ضعود ابراهيم �ضيف 
بت�ضليم  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اليا�ضي  ابراهيم 
دفاتر وم�ضتندات وفواتري جتارية و�ضيك والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب. 
وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق:2018/3/28 ال�ضاعة:09:30�س 
ميثلك  م��ن  اأو  ب��احل�����ض��ور  مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch.2.E.22:بالقاعة
للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/43  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/1- �ضركة ارمادا للتجارة العامة �س.ذ.م.م )�ضابقاً( و) حالياً( �ضركة 
ارويل  ر�ضيد  املدعي/ح�ضني  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  البناء  ملقاوالت  ادمي��ريال 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  املعيني  ح�ضن  حممد  ح�ضن  �ضرحان  وميثله: 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   816.965( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من قيد النزاع رقم 2016/94 نزاع تعيني خربة عقاري 
التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم  ال�ضداد  وحتى 
فاأنت مكلف  لذا   ch.1.B.8:بالقاعة ال�ضاعة:11:00�س  املوافق:2018/3/18  االحد 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/215  جتاري كلي

الغذائية ذ.م.م 2- عديل ب�ضري  امل��واد  اليمامة ال�ضترياد  املدعي عليه/1- �ضركة  اىل 
حممود بادي جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/�ضركة العوجان ال�ضناعية )فرع 
دبي( وميثله: نا�ضر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره )50526106 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها 
جل�ضة يوم االحد املوافق:2018/4/1 ال�ضاعة:09:30�س بالقاعة:ch.1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/477  ا�ستئناف عقاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة املا�ضة انرتنا�ضيونال للتطوير العقاري - �س ذ م م  - 
ب�ضفتها املمثل والوكيل القانوين 2- املا�ضة ورلد وايد ريال ا�ضتيت ليمتد ومتثلها 
قانونا �ضركة املا�ضة انرتنا�ضونال للو�ضاطة العقارية - ذ م م  جمهويل حمل االقامة 
بو  عبدالرحمن  علي  احمد  دولدايف وميثله/حممد  /يرزهان  امل�ضتاأنف  ان  مبا 
ها�ضم  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم : 2016/763 عقاري كلي 
بتاريخ 2017/10/22 وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 2018/5/2  ال�ضاعة 
10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch1.c.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 425
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته  البي - هندي اجلن�ضية يرغب يف  ال�ضيد/ جو�س  بان  ليكن معلوما للجميع 
البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيدة / ا�ضماء حممد �ضلطان عبيد ابو الزود - اإماراتية اجلن�ضية )51%( ولل�ضيد/  
- هندي اجلن�ضية  راجابان بياي  ولل�ضيد/ ماين كوتان   ، - هندي اجلن�ضية )%24(  فارغي�س  ليتو موتيدان 
)25%( يف الرخ�ضة با�ضم )جو�س البي ملقاوالت التك�ضية واالر�ضيات( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 
رقم )623567( ال�ضادرة من دائرة التنمية االقت�ضادية ال�ضارقة  - تغيريات اخرى : خروج �ضريك / �ضركاء ، 
دخول اخر / اأخرين  - تغيري ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية بوكيل اخلدمات اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية 
حمدودة   - تغيري اال�ضم التجاري حيث كان اال�ضم التجاري القدمي )جو�س البي ملقاوالت التك�ضية واالر�ضيات( 
ا�ضبح اال�ضم التجاري اجلديد )طريق الوادي ملقاوالت التك�ضية واالر�ضيات - ذ م م(  - وعمابن�س املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا 
االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعان فمن 

لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 423
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ بختي زمان زري خان - افغاين  اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد / �ضيد رحمن خاوازك - 
افغاين اجلن�ضية يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماة / املهجر لتجارة وتوزيع ا�ضطوانات الغاز 
- تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )551022( - مت تغيري ال�ضكل القانوين من 

موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 424
بنغادي�ضي    ، ابراهيم  الزمان حممد  �ضم�س  ال�ضيد/ حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
ال�ضيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�ضية 
حممد طاهر حممد بوته - باك�ضتاين اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة / بقالة ال�ضد العايل 

- تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )751492( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 422
اجلن�ضية  باك�ضتاين    - خان  نور  حممد  خان  زرقيا�س  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  ح�ضة اىل ال�ضيد/ حممد �ضليمان 
النجارة  ملقاوالت  الرياح  قوة   : التجارية  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  باك�ضتاين   - خان  �ضياين 
الخر.   الرخ�ضة  �ضاحب  تنازل   : اخرى  تعديات   -  )745954( رقم  ترخي�س   - امل�ضلحة 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 421

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضوريندرا �ضيلفاراج �ضيلفاراج  - هندية  اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتهم البالغة 100%  يف الرخ�ضة امل�ضماة / �ضوبر ماركت برج 
 - كياين  كنيف  عمران  ا�ضلم  �ضدف   / لل�ضيدة  وذلك   )530859( رخ�ضة  مبوجب   - الكوثر 

باك�ضتانية اجلن�ضية - تعديات اخرى :- تنازل مالك الرخ�ضة ال�ضابق ملالكها احلايل. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

املدعي عليها 1/ �ضركة اأجمارد االإلكرتوميكانيكية واملقاوالت العامة - ذ م م 
املدعي عليه  2 / حممد حت�ضيم �ضايت ها�ضم �ضايت ها�ضم 

تنفيذ لقرار عدالة حمكمة ابوظبي االبتدائية يف الدعوى 2017/2576  جتاري كلي 
املقامة �ضدكما من املدعي / بنك ابوظبي االول - فقد مت ندبنا خبريا م�ضرفيا يف 
الدعوى امل�ضار اليها ، وعليه  فقد مت حتديد يوم االثنني املوافق 2018/3/19  ال�ضاعة 
: 30 : 4 ع�ضرا موعدا الجتماع اخلربة يف مقر مكتبنا الكائن يف دبي - �ضارع ال�ضيخ 
زايد - برج املدينة 1- مكتب رقم 306 ، هاتف 3275322  فاك�س رقم 3275311  دبي ، 
راجني احل�ضور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�ضطحبني معكم �ضورة عن 

كافة امل�ضتندات املوؤيدة لدفوعكم.
عبد احلميد زيتون 
خبري ح�شابي وم�شريف   

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

 يف  الدعوى رقم 2017/3915  جتاري جزئي  
اىل املدعي عليه/1- �ضركة تربل M لاملنيوم والزجاج - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / النور�س لطاء املعادن - �س ذ م م ، مبا ان املدعي/ النور�س لطاء املعادن - �س ذ م م  
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ  2018/1/22 وقبل 
الف�ضل يف املو�ضوع  بندب اخلبري احل�ضابي املخت�س �ضاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته 
بعد االطاع على ملف الدعوى وامل�ضتندات املقدمة فيها وما ع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم من 
ا�ضول للم�ضتندات املرتجمة للغة العربية وكذا ال�ضجات والدفاتر التجارية وحددت امانة 
مقدارها ع�ضرة االف درهم الزمت املدعية ب�ضدادها وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم االثنني 
وقد  �ضدادها  حال  يف   Ch1.C.13 املوافق 2018/3/26 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا يف القاعة

�ضددت املدعية االمانة واودع اخلبري تقريره ملف الدعوى
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اإنذار عديل 
رقم 2017/6608

املنذر :  م�ضرف ابوظبي اال�ضامي - �س م ع  - عنوانه / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي - 
مبوجب الوكالة امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله املحامي / جابر را�ضد ال�ضامي وعنوانه - اإمارة دبي 
- بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �س ب 3117 - هاتف / 043599997 - فاك�س / 043599987 ومبوجب الوكالة 

امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / ابوبكر حم�ضن ال�ضايل 
�ضد املنذر �ضده / حمد خلفان حممد عبداهلل ، عنوانه / اإمارة الفجرية - قدفع - فيا 679 - موبايل رقم / 0508851151-0504566989 

املو�ضوع / انذار ب�ضداد مبلغ  181017.56 درهم    ) مئة وواحد وثمانون الفا و�ضبعة ع�ضر درهما و�ضتة وخم�ضون فل�ضا ( 
حت�ضل املنذر اليها على قر�س �ضراء �ضيارة مببلغ 195600.96 درهم ) مائة وخم�ضة وت�ضعون الفا و�ضتمائة درهم و�ضتة وت�ضعون فل�ضا ( من 
النوع تويوتا اف جيه - ا�ضتي�ضن لوحة رقم )A/2319( خ�ضو�ضي الفجرية اللون ابي�س موديل 2015 ،  وتر�ضد بذمته املذكورة املبلغ اعاه 

181017.56 درهم ) مئة وواحد وثمانون الفا و�ضبعة ع�ضر درهما و�ضتة وخم�ضون فل�ضا ( مل يتم �ضدادها 
وقد حاول املنذر مرارا وتكرار حيث ان املنذر �ضده على �ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته اإال انه مل يحرك �ضاكنا 

وطبقا لن�س املادة )172( من قانون املعامات التجارية رقم 1993/18 والتي تن�س على :- 
اذا مل يدفع املدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ اال�ضتحقاق كان للدائن بعد انق�ضاء �ضبعة ايام من تاريخ انذار املدين بالوفاء ان يطالب من 

املحكمة ا الذن له ببيع ال�ضيئ املرهون وينظر يف الطلب على وجه اال�ضتعجال وتعني املحكمة كيفية البيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �ضداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر  181017.56  درهم ) مئة وواحد وثمانون الفا و�ضبعة ع�ضر درهما 
و�ضتة وخم�ضون فل�ضا ( وذلك خال ا�ضبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ، ويف حاله عدم �ضدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�ضالح املنذر 

يلتم�س اعمال ن�س املادة )172( من قانون املعامات التجارية وحتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب 
 املخطر      

      حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اإنذار عديل 

رقم 2017/6610
املنذر :  م�ضرف ابوظبي اال�ضامي - �س م ع  - عنوانه / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي - 
مبوجب الوكالة امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله املحامي / جابر را�ضد ال�ضامي وعنوانه - اإمارة دبي 
- بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �س ب 3117 - هاتف / 043599997 - فاك�س / 043599987 ومبوجب الوكالة 

امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / ابوبكر حم�ضن ال�ضايل 
�ضد املنذر �ضده / زبري احمد �ضبري احمد �ضبري احمد 

عنوانه / اإمارة ال�ضارقة - ابو �ضغارة  ، �س ب : 120328 - موبايل رقم / 0561238090 - 065574187  
املو�ضوع / انذار ب�ضداد مبلغ  66972.50 درهم    ) �ضتة و�ضتون الفا وت�ضعمائة واثنان و�ضبعون درهما وخم�ضون فل�ضا ( 

حت�ضل املنذر اليها على قر�س �ضراء �ضيارة مببلغ 112140.00 درهم ) مائة اثنا ع�ضر الفا ومائة واربعون درهما ( من النوع ني�ضان جووك - 
ا�ضتي�ضن لوحة رقم )2/26383( خ�ضو�ضي ال�ضارقة اللون ابي�س موديل 2014 ،   وتر�ضد بذمته املذكورة املبلغ اعاه 66972.50 درهم )�ضتة 

و�ضتون الفا وت�ضعمائة واثنان و�ضبعون درهما وخم�ضون فل�ضا ( مل يتم �ضدادها 
وقد حاول املنذر مرارا وتكرار حيث ان املنذر �ضده على �ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته اإال انه مل يحرك �ضاكنا 

وطبقا لن�س املادة )172( من قانون املعامات التجارية رقم 1993/18 والتي تن�س على :- 
اذا مل يدفع املدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ اال�ضتحقاق كان للدائن بعد انق�ضاء �ضبعة ايام من تاريخ انذار املدين بالوفاء ان يطالب من 

املحكمة ا الذن له ببيع ال�ضيئ املرهون وينظر يف الطلب على وجه اال�ضتعجال وتعني املحكمة كيفية البيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �ضداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر  66972.50  درهم ) �ضتة و�ضتون الفا وت�ضعمائة واثنان و�ضبعون درهما 
وخم�ضون فل�ضا ( وذلك خال ا�ضبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ، ويف حاله عدم �ضدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�ضالح املنذر يلتم�س 

اعمال ن�س املادة )172( من قانون املعامات التجارية وحتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب 
 املخطر      

      حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اإنذار عديل 

رقم 2017/6611
املنذر :  م�ضرف ابوظبي اال�ضامي - �س م ع  - عنوانه / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي - 
مبوجب الوكالة امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله املحامي / جابر را�ضد ال�ضامي وعنوانه - اإمارة دبي 
- بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �س ب 3117 - هاتف / 043599997 - فاك�س / 043599987 ومبوجب الوكالة 

امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / ابوبكر حم�ضن ال�ضايل 
، موبايل رقم  ال�ضارقة - الريموك - �ضارع اال�ضتقال - �س ب 28116  اإم��ارة  ، عنوانها /  ال�ضيارات  ال��دروب لتاأجري  املنذر �ضدها /  �ضد 

  0504888460/
املو�ضوع / انذار ب�ضداد مبلغ  156081.90 درهم    ) مائة و�ضتة وخم�ضون الفا وواحد وثمانون درهما وت�ضعون فل�ضا ( 

حت�ضل املنذر اليها على قر�س �ضراء �ضيارة مببلغ 241675.00 درهم ) مئتان وواحد واربعون الفا و�ضتة و�ضتمائة وخم�ضة و�ضبعون درهما( 
من النوع ني�ضان باترول - ا�ضتي�ضن لوحة رقم )40064/ابي�س( خ�ضو�ضي ال�ضارقة اللون ابي�س موديل 2015 ،  وتر�ضد بذمته املذكورة املبلغ 

اعاه 156081.90 درهم ) مائة و�ضتة وخم�ضون الفا وواحد وثمانون درهما وت�ضعون فل�ضا ( مل يتم �ضدادها 
وقد حاول املنذر مرارا وتكرار حيث ان املنذر �ضده على �ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته اإال انه مل يحرك �ضاكنا 

وطبقا لن�س املادة )172( من قانون املعامات التجارية رقم 1993/18 والتي تن�س على :- 
اذا مل يدفع املدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ اال�ضتحقاق كان للدائن بعد انق�ضاء �ضبعة ايام من تاريخ انذار املدين بالوفاء ان يطالب من 

املحكمة ا الذن له ببيع ال�ضيئ املرهون وينظر يف الطلب على وجه اال�ضتعجال وتعني املحكمة كيفية البيع 
لذلك ، ننذركم بوجوب �ضداد اجمايل املبالغ املتبقية يف ذمتكم للمنذر  156081.90  درهم ) مائة و�ضتة وخم�ضون الفا وواحد وثمانون درهما 
وت�ضعون فل�ضا ( وذلك خال ا�ضبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ، ويف حاله عدم �ضدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�ضالح املنذر يلتم�س 

اعمال ن�س املادة )172( من قانون املعامات التجارية وحتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب 
 املخطر      

      حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اإنذار عديل 

رقم 2017/6609
املنذر :  م�ضرف ابوظبي اال�ضامي - �س م ع  - عنوانه / اإمارة دبي - ديرة - �ضارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي - 
مبوجب الوكالة امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثله املحامي / جابر را�ضد ال�ضامي وعنوانه - اإمارة دبي 
- بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 1502 - �س ب 3117 - هاتف / 043599997 - فاك�س / 043599987 ومبوجب الوكالة 

امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952 وميثله / ابوبكر حم�ضن ال�ضايل 
�ضد املنذر �ضدها / الفائز لتاأجري  ال�ضيارات ، عنوانها / اإمارة عجمان - ليوراة 1 - �ضارع �ضيف احلمراين - اك�ضربي�س  للعقارات حمل رقم 

19  ، �س ب : 18144 - موبايل رقم / 0507457155 - 0507974291 ، �س ب : 18144  
املو�ضوع / انذار ب�ضداد مبلغ  55283 درهم    ) خم�ضة وخم�ضون الفا ومائتان وثاثة وثمانون درهما ( 

حت�ضل املنذر اليها على قر�س �ضراء �ضيارة مببلغ 71453.05 درهم ) واحد و�ضبعون الفا وواربعمائة وخم�ضة وثاثون درهما وخم�ضة فلو�س( 
من النوع تويوتا كوروال - �ضالون لوحة رقم )B/89733( خ�ضو�ضي عجمان اللون ابي�س موديل 2015 ،  وتر�ضد بذمته املذكورة املبلغ 

اعاه 55283 درهم )  خم�ضة وخم�ضون الفا ومائتان وثاثة وثمانون درهما ( مل يتم �ضدادها 
وقد حاول املنذر مرارا وتكرار حيث ان املنذر �ضده على �ضداد املبلغ املرت�ضد يف ذمته اإال انه مل يحرك �ضاكنا 

وطبقا لن�س املادة )172( من قانون املعامات التجارية رقم 1993/18 والتي تن�س على :- 
اذا مل يدفع املدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ اال�ضتحقاق كان للدائن بعد انق�ضاء �ضبعة ايام من تاريخ انذار املدين بالوفاء ان يطالب من 

املحكمة ا الذن له ببيع ال�ضيئ املرهون وينظر يف الطلب على وجه اال�ضتعجال وتعني املحكمة كيفية البيع 
الفا ومائتان وثاثة وثمانون  للمنذر  55283  درهم )خم�ضة وخم�ضون  املتبقية يف ذمتكم  املبالغ  �ضداد اجمايل  ننذركم بوجوب   ، لذلك 
درهما( وذلك خال ا�ضبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ، ويف حاله عدم �ضدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�ضالح املنذر يلتم�س اعمال 

ن�س املادة )172( من قانون املعامات التجارية وحتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب 
 املخطر      

      حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1632   

املنذر : �ضركة الزاجل للعقارات 
املنذر اإليهم : لينا ماوا / لينت�ضاجن مياو 

املبلغ املرت�ضد بذمتهم مببلغ وقدره ) 51.500 درهم(  �ضداد  اليهم ب�ضرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
 )23( رق��م  للمحل   2019/2/19 وحتى   2018/2/20 م��ن  للفرتة  االج���رة  مب�ضتحاق  واخل��ا���س 
الكائن مبنطقة ور�ضان االوىل - املدينة العاملية CBD دبي ، ا.ع.م قطعة االر�س رقم )547( 
ملك / حممد علي �ضعيد - وذلك يف مدة اق�ضاها �ضهر من تاريخ ن�ضر هذا االن��ذار واال �ضوف 
ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االج��راءات القانونية  الازمة �ضد املنذر اليهم مبا يف ذلك اللجوء 
اىل ال�ضلطات املخت�ضة واقامة الدعاوى الق�ضائية ومطالبة املنذر اليهم باخاء العني املوؤجرة 
للعطل  اجلابر  التعوي�س  مع  ايجارية  قيمة  من  ي�ضتجد  وما  االيجارية  القيمة  كامل  وب�ضداد 

وال�ضرر وحتميل املنذر اليهم بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1631   

املنذر : �ضركة الزاجل للعقارات 
املنذر اإليهم : لينا ماوا / لينت�ضاجن مياو 

املبلغ املرت�ضد بذمتهم مببلغ وقدره ) 53.000 درهم(  �ضداد  اليهم ب�ضرورة  املنذر  املنذر  ينذر 
 )24( رق��م  للمحل   2019/2/19 وحتى   2018/2/20 من  للفرتة  االج��رة  مب�ضتحقات  واخلا�س 
الكائن مبنطقة ور�ضان االوىل - املدينة العاملية CBD دبي ، ا.ع.م قطعة االر�س رقم )547( 
ملك / حممد علي �ضعيد - وذلك يف مدة اق�ضاها �ضهر من تاريخ ن�ضر هذا االن��ذار واال �ضوف 
ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االج��راءات القانونية الازمة �ضد املنذر اليهم مبا يف ذلك اللجوء 
اىل ال�ضلطات املخت�ضة واقامة الدعاوى الق�ضائية ومطالبة املنذر اليهم باخاء العني املوؤجرة 
للعطل  اجلابر  التعوي�س  مع  ايجارية  قيمة  من  ي�ضتجد  وما  االيجارية  القيمة  كامل  وب�ضداد 

وال�ضرر وحتميل املنذر اليهم بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3657  جتاري جزئي  

اىل املدعي عليه /1 - �ضلمى �ضامل املا�س خمي�س ال�ضويدي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بنك دبي اال�ضامي - �ضركة م�ضاهمة عامة - قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2018/1/8 وقبل الف�ضل يف املو�ضوع  
بندب اخلبري امل�ضريف �ضاحب الدور باجلدول - وتكون مهمته كاالتي : - االطاع على 
ملف الدعوى وامل�ضتندات املقدمة فيها وما ع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم - االنتقال ملقرات 
طريف الدعوى واالطاع على املرا�ضات الورقية وااللكرتونية وحددت امانة مقدارها 
�ضبعة االف درهم الزامت املدعي بها. وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم االثنني املوافق 
وقد  �ضدادها  حالة  Ch1.C.13 يف  القاعة  يف  �ضباحا   8  :  30 ال�ضاعة   2018/3/26

�ضددت املدعية االمانة واودع اخلبري تقريره ملف الدعوى.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/563  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �ضوبر ماركت درمي مارت - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
ا�ضحاق   / مديرها  وميثلها  م   م  ذ  �س   - التجارية  �ضيام  �ضركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
- قد  النعيمي  الدباين  �ضيدو وميثله/حمد علي عبداهلل  كاتوبورات  كاتوبورات 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
من   %12 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   14.306.95(
تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني  املوافق 
2018/3/26 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ضتندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/156  احوال نف�ض م�سلمني                 

اىل امل��دع��ي عليه /1- م���روة ال��ع��اب��دي��ن جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  القبي�ضي  قد  �ضامح عبداهلل جمعة  املدعي/  ان 
االحد  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  ح�ضانة.  ا�ضقاط  دع��وى  ومو�ضوعها 
مبنى  يف   )9( رق��م  بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة   2018/3/25 امل��واف��ق 
االأحوال ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/415  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- ال�ضني لاعمال الفنية - �س ذ م  م   جمهول حمل 
احمد هيبه    �ضيد  �ضفيق  احمد جمدى  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا 
املبلغ  املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )18000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ض��وم  دره���م   1481 مبلغ  اىل  باال�ضافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15 

نحن لي�ضفيلد ملعدات احلريق وال�ضامة - م م ح )ليفكو( دبي 
- املنطقة احلرة جبل علي - نود اإخطاركم بان ال�ضيد/ ح�ضام 
اأبو طاف�س والذي كان يعمل مبن�ضب مدير  حممود ح�ضني 
 2018/3/12 تاريخ  بعد  لدينا  يعمل  يعد  مل  للموؤ�ض�ضة  عام 
 ، عمل  عاقة  قطع  تنويه  خطاب  عن  عبارة  اخلطاب  وهذ 
يقوم  تعامل  اأي  من  املوؤ�ض�ضة  م�ضوؤولية  نخلي  فنحن  وعليه 
به بطريقة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة اأو نيابة عن املوؤ�ض�ضة بعد 

التاريخ املذكور اأعاه.  
االإعان على م�ضوؤولية املعلن 

اعالن قطع عالقة
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15 

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�ضم ال�ضركة : �شركة ادفان�شد كون�شبت�ض للتجارة العامة - ذ م م       

العنوان : مكتب 33-30 ملك �ضدا بزن�س �ضنرت - �س ال�ضيخ زايد )العطار تاور(  ال�ضكل 
القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 702941  رقم القيد بال�ضجل 
التجاري : 1129703 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/28  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني   امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2018/3/13
حار�ض و�شركاه لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�ضيخ م�ضلم 
 بن �ضامل بن حم )بن حم العقارية( - ديرة - بور �ضعيد  - الهاتف  04-2959958 
الثبوتية وذلك  امل�ضتندات واالأوراق  معه كافة  الفاك�س: 2959945-04  م�ضطحباً 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي/حار�ض و�شركاه لتدقيق احل�شابات 
)ب��ن حم  ب��ن ح��م  ���ض��امل  ب��ن  ال�ضيخ م�ضلم  رق��م 504 ملك  : مكتب  ال��ع��ن��وان   
   04-2959945 فاك�س:   04-2959958 ه��ات��ف    - �ضعيد  ب��ور   - -دي���رة  العقارية( 
امل�ضفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية االقت�ضادية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
 املذكور اأعاه لت�ضفية  �شركة ادفان�شد كون�شبت�ض للتجارة العامة - ذ م م  
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/1/28 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2018/3/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا االإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15 
يف  الدعوى 2017/1861 جتاري كلي - دبي

املعلن اليه / املدعي عليها االوىل / �ضيلفر الين للخر�ضانات - م م ح 
املدعي عليها الثاين / قدرت اله جميد مع�ضوري 

املدعي عليها الرابع / مليكوي للتجارة العامة - �س ذ م م 
املدعي عليها  ال�ضاد�ضة / الذهبية العمال حفر ابار املياه و�ضيانتها )�س ذ م م( 

املدعي عليها ال�ضابع / �ضيد حممد �ضيد نعمت اله احمديان 
املدعي عليها الثامن / ال�ضندوق الذهبي للتجارة العامة - �س ذ م م  

الدعوى اعاه فقد حددنا يوم  املوقرة العمال اخلربة يف  تكليفنا من قبل حمكمة دبي  بناء على 
االثنني  املوافق 2018/3/19  يف متام ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحا لعقد االجتماع االأول للخربة 
وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، ديرة ، �ضارع املطار ، مبنى الفجر لاأعمال ، 
مكتب رقم 119،   لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع اإح�ضار 
كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اوال باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتام امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15 
بالدعوى  رقم  2018/15  نزاع تعيني خربة جتاري - دبي   

املتنازع �ضده / نادي برييل دراجون للرتفيه - �س ذ م م 
العنوان : اإمارة دبي - �س ال�ضيخ زايد - تيكوم - برج غروزفرت - التجاري 

من  �ضدكم  واملرفوعة  اعاه  بالق�ضية  ح�ضابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
املتنازع/ بي دبليو ايه ميدل اي�ضت لا�ضت�ضارات والدرا�ضات االإدارية  - وعليه فانتم 
الثاثاء   يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتماع  بح�ضور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون 
ابوبكر  ال�ضاعة 2 ظهرا - وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �ضارع  املوافق 2018/3/20  
ال�ضديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 5BG - 5( يرجى احل�ضور باملوعد 
حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ضتندات  واح�ضار  املحدد  واملكان 
لها  املخولة  لل�ضاحيات  وفقا  اعمالها  �ضتبا�ضر  اخلربة  فان  احل�ضور  عن  تخلفكم 

قانون. لا�ضتف�ضار ب: 050-6317417
خبري ح�سابي 
ناهد ر�ساد        

اعالن للح�سور اأمام  اخلربة
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

 اإعالن بالن�سر 
 2018/50  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ر�ضوان عبداحلافظ ابراهيم احلجاج - اجلن�ضية العراق 
حيث ان املدعي / علي عبد االله عبداجلبار 

اإدارة  اىلمكتب  ح�ضورك  يقت�ضي  جزئي  جت��اري   2018/50 رقم  احلقوقية  الدعوى  املدعي  اق��ام 
 9.00 ال�ضاعة  م   2018/3/25 املوافق  االح��د  ي��وم  �ضباح  اخليمة  براأ�س  املدنية  باملحكمة  الدعوى 
التا�ضعة �ضباحا ، ولاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن 
احل�ضور او ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 

و�ضف الدعوى : اوال : ا�ضتدعاء املدعي عليه القرب جل�ضة 
ثانيا : بعد ثبوت احلكم ف�ضخ عقد ال�ضراكة املربم بني املدعي واملدعي عليه واخلا�س بالرخ�ضة 

املهنية )�ضبوت اليت التجارية - �س م ح ( وا�ضتخراج ا�ضم املدعي عليه من الرخ�ضة املذكورة 
ثالثا : الزام املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضروفات 

لدى / مكتب اإدارة الدعوى  -  حرر بتاريخ / 2018/3/11 
مدير  اإدارة الدعوى 
حممد ال�سيد الدوح 

    حكومة  را�ض اخليمة 
دائرة املحاكم

مكتب اإدارة الدعوى
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/495   تنفيذ جتاري  
االقامة  للتجارة  جمهول حمل   7 بارادو�ضو  �ضركة  املنفذ �ضده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�ضركة هنيكل بويل بت لل�ضناعات املحدودة - ذ م م 
وميثله / ح�ضني علي عبدالرحمن لوتاه  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )131926.05( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/685   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �ضركة داماك �ضتار العقارية - �س ذ م م  و اآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - التي كوم - املقر الرئي�ضي لداماك - الطابق ال�ضاد�س 
املنفذ �ضده : زهاجن هونغوا  - عنوانه :  ال�ضني - �ضانغهاي - وحملها املختار بالدولة اإمارة دبي - داون تاون - مكاتب 

ال�ضاحة - بناية دي - الطابق الرابع - مكتب رقم 401 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خال  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��ال  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن وحدة بالكامل - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم 
االر�س : 27 - رقم البلدية : 0 - 591 - امل�ضاحة : 77 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : MED69 - رقم 

الوحدة : 209 - القيمة الكلية : 663.885.00 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/57   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: �ضتاندرد ت�ضارترد بنك  ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - بناية الفردان 

املنفذ �ضده : برواز كرمي �ضديقي 
عنوانه :  الفيا رقم 2 ، ال�ضارع رقم 52 ، املحي�ضنة ، �ضارع االإمارات ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي 
قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�ضة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�ضة  ايام  كامل الثمن وامل�ضارييف خال ع�ضرة 
بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ع�ضر  ال��زي��ادة  عن  ه��ذه  تقل  اال  ب�ضرط  امل��زاد  لر�ضوم  التالية  اي��ام  الع�ضرة  خ��ال  الثمن 
كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من 
ب���  قيمتها  وامل��ق��درة   - مربع  م��رت   505.65  : امل�ضاحة   -  203  : االر����س  رق��م   -  7 ال�ضفا  وادي   : املنطقة   - بناء 

)3.000.000.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/507   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - 0 �ضارع البنوك 
املنفذ �ضده : مادو �ضكري بهنداري - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - اجلميار رقم  1 - �ضارع 4 ايه - فيا رقم 

باالر�ضاد   - الريا�ضي  الطب  مركز  بجوار   -  54A
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خال  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��ال  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : - نوع العقار : وحده عقارية - املنطقة : ور�ضان االوىل - رقم 
االر�س : 67 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : E07 - رقم الوحدة S11 - امل�ضاحة : 86 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)740.556( درهم   - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2014/638   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �ضركة انكور ليمتد - �ضركة منطقة حرة  - عنوانه : اإمارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �ضارع 

ال�ضيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ضاحة ب : جناح 3013 
املنفذ �ضده : �ضركة دبي اليف �ضتايل �ضيتي - ذ م م ، واأخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املطينة - بناية لولو - الطابق 3 - مكتب 306 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وامل�ضارييف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�ضرة 
ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�ضاء - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم االر�س : 1104 

- رقم البلدية : 5827-665 - امل�ضاحة : 2081.43 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )4.032.774.00( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/507   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - 0 �ضارع البنوك 
املنفذ �ضده : �ضاندرا كومار فيكومال �ضروف - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - تال االإمارات HT - فيا رقم 

باالر�ضاد   - �ضبن�س  ماركت  �ضوبر  مقابل   26
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خال  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��ال  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : - نوع العقار : وحده عقارية - املنطقة : ور�ضان االوىل - رقم 
االر�س : 67 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : E07 - رقم الوحدة S11 - امل�ضاحة : 86 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)740.556( درهم   - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2015/685   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �ضركة داماك �ضتار العقارية - �س ذ م م  و اآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - التي كوم - املقر الرئي�ضي لداماك - الطابق ال�ضاد�س 
املنفذ �ضده : زهاجن هونغوا  - عنوانه :  ال�ضني - �ضانغهاي - وحملها املختار بالدولة اإمارة دبي - داون تاون - مكاتب 

ال�ضاحة - بناية دي - الطابق الرابع - مكتب رقم 401 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خال  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��ال  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : عبارة عن وحدة بالكامل - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم 
االر�س : 27 - رقم البلدية : 0 - 591 - امل�ضاحة : 77 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : MED69 - رقم 

الوحدة : 209 - القيمة الكلية : 663.885.00 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/57   بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: �ضتاندرد ت�ضارترد بنك  ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - بناية الفردان 

املنفذ �ضده : برواز كرمي �ضديقي 
عنوانه :  الفيا رقم 2 ، ال�ضارع رقم 52 ، املحي�ضنة ، �ضارع االإمارات ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي 
قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�ضة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�ضة  ايام  كامل الثمن وامل�ضارييف خال ع�ضرة 
بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ع�ضر  ال��زي��ادة  عن  ه��ذه  تقل  اال  ب�ضرط  امل��زاد  لر�ضوم  التالية  اي��ام  الع�ضرة  خ��ال  الثمن 
كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من 
ب���  قيمتها  وامل��ق��درة   - مربع  م��رت   505.65  : امل�ضاحة   -  203  : االر����س  رق��م   -  7 ال�ضفا  وادي   : املنطقة   - بناء 

)3.000.000.00( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2015/507   تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - 0 �ضارع البنوك 
املنفذ �ضده : مادو �ضكري بهنداري - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - اجلميار رقم  1 - �ضارع 4 ايه - فيا رقم 

باالر�ضاد   - الريا�ضي  الطب  مركز  بجوار   -  54A
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خال  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �ضخ�س غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�ضة  اي��ام  ع�ضرة  خ��ال  وامل�ضارييف 
الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : - نوع العقار : وحده عقارية - املنطقة : ور�ضان االوىل - رقم 
االر�س : 67 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : E07 - رقم الوحدة S11 - امل�ضاحة : 86 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� 

)740.556( درهم   - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2014/638   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: �ضركة انكور ليمتد - �ضركة منطقة حرة  - عنوانه : اإمارة دبي - مكتب املجموعة القانونية - بردبي - �ضارع 

ال�ضيخ زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ضاحة ب : جناح 3013 
املنفذ �ضده : �ضركة دبي اليف �ضتايل �ضيتي - ذ م م ، واأخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �ضارع املطينة - بناية لولو - الطابق 3 - مكتب 306 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/03/21 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل 
اجلل�ضة  قبل  م�ضتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�ضه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وامل�ضارييف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�ضرة 
ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س ف�ضاء - املنطقة : وادي ال�ضفا 7 - رقم االر�س : 1104 

- رقم البلدية : 5827-665 - امل�ضاحة : 2081.43 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )4.032.774.00( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2012/482 تنفيذ عقاري         
طالب التنفيذ:  يونايتد بنك ليمتد  - عنوانه / اإمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد بن الوليد 

املنفذ �ضده :  علي ر�ضا حممد �ضريازي  - عنوانه : اإمارة دبي - املنخول - امام ميناء را�ضد - �ضوق الذهب اجلديد 
- منطقة رقم )C/O-517( - منطقة القطار 

اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثاث  5.00 م�ضاء ويف االي��ام  ال�ضاعة   2018/03/21 املوافق  انه يف يوم االربعاء  
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�ضارييف خال  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
عبارة عن وحدة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 190 - رقم البلدية : 825-345 - امل�ضاحة : 
136.69 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�ضم املبنى : ب د 29 بوليفارد بوديوم - رقم الوحدة : 509 - القيمة 

التقديرية : 2684371 درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2012/482 تنفيذ عقاري         

طالب التنفيذ:  يونايتد بنك ليمتد  - عنوانه / اإمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد بن الوليد 
املنفذ �ضده :  علي ر�ضا حممد �ضريازي  - عنوانه : اإمارة دبي - املنخول - امام ميناء را�ضد - �ضوق الذهب اجلديد 

- منطقة رقم )C/O-517( - منطقة القطار 
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثاث  االي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2018/03/21 املوافق  االربعاء  يوم  انه يف 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�ضارييف خال  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 

ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار : - 
عبارة عن وحدة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�س : 190 - رقم البلدية : 825-345 - امل�ضاحة : 
136.69 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�ضم املبنى : ب د 29 بوليفارد بوديوم - رقم الوحدة : 509 - القيمة 

التقديرية : 2684371 درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/568 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �ضانايل هولدينجز - م م ح منقطة حرة الفجرية -2- حممد نور احلق حممد 
الفجرية(   ح��رة  )منطقة  ح  م  م   - هولدينجز  �ضانايل   / مالك  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته  احل��ق 
جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/2/27 يف الدعوى 
املوؤرخة  ال�����ض��راء  اتفاقية  ببطان  اأب��ال��ع��ا  �ضلطان  ب��ن  م��ان��ع  ب��ن  حممد  ل�ضالح/  اع���اه  امل��ذك��ورة 
2008/5/31 مو�ضوع الدعوى ، وبالزام املدعي عليها برد مبلغ 31.000.000 درهم )واحد وثاثون 
مليون درهم( ، والفائدة على ذلك املبلغ بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2009/2/28 
وحتى متام ال�ضداد ، وبالزامهما بان  يوؤديا للمدعي مبلغ خم�ضة مايني درهم كتعوي�س ، والزمتها 
بالر�ضوم وامل�ضاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة : كيه �شي اي لدارة الفعاليات - �ض ذ م م    
العنوان : مكتب رقم 803 ملك عبدالعزيز بن حمد بن نا�ضر املقبل - برج خليفة 
- بردبي - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة. رقم الرخ�ضة : 773914  رقم 
القيد بال�ضجل التجاري : 1264817 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية 
املذكورة  ال�ضركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي 
بتاريخ 2018/2/27  واملوثق لدى كاتب  اأع��اه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/27   وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
مكتب    : العنوان  احل�شابات   ملراجعة  �شبيكرتوم  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم 
 رق��م )F142( ملك ف���ردان علي ال��ف��ردان - ب��ردب��ي - ال�����ض��وق ال��ك��ب��ري  - هاتف      
فاك�س:    م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي/�شبيكرتوم ملراجعة احل�شابات  
العنوان :  مكتب رقم )F142( ملك فردان علي الفردان - بردبي - ال�ضوق الكبري    
ه��ات��ف :       ف���اك�������س:           مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاه لت�ضفية كيه �شي اي لدارة 
الفعاليات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/2/27  
بتاريخ 2018/2/27 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/1304 مدين جزئي 

اىل املدعى عليها اخل�ضم املدخل / ماهرى جمال نورييفا 
حيث ان املدعي/ عبدالعزيز بن علي بن حممد املحرزي 

قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اأعاه ويعلنك فيها : 
اعان املدعي عليها اخل�ضم املدخل  

لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية املدنية التجارية الثانية( 
 2018/4/2 االثنني  يوم  �ضباح  من  ون�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  متام  يف   151 رقم  القاعة 
،  ويف حال تخلفكما عن  وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات 
احل�ضور او عدم ار�ضال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظرالدعوى 

يف غيابكما. حرر يف 2018/3/5م 
 مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/357  ا�ستئناف جتاري   
ابوظبي    - م  م  ذ   - ل��ان�����ض��اءات  �ضي�ضتم  1-���ض��رك��ة  ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ضتاأنف /بنك االإمارات دبي الوطني - �س م 
ع وميثله / حبيب حممد �ضريف عبداهلل املا - قد ا�ضتاأنف   احلكم ال�ضادر 
بالدعوى رقم : 2016/67 جتاري كلي بتاريخ 2017/2/20    وحددت لها 
جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 2018/4/4   ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1165  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية       
اىل املدعى عليه : ت�ضاودهري  �ضدام بني طارق طارق حممود 

نعلمك باأن املدعي / موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة - �س ذ م م 
يف الدعوى رقم : 2018/1165 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 

وقدره  مبلغ  باأداء  عليه  املدعي  الزام    : فيها  يطالب  اأعاه  املذكورة  الدعوى  رفعت  قد 
21083.6 درهم )واحد وع�ضرون الف وثاثة وثمانون درهم و�ضتة فل�س( والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد التام ،والزامه بالر�ضوم وامل�ضروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة.  انتم مكلفون باحل�ضور اأمام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�ضارقة 
االحتادية االبتدائية بتاريخ 2018/3/27 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - 

بو�ضفك مدعي عليه. حتريرا : 2018/3/14
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/1116  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية       

اىل املدعى عليه : ح�ضن ر�ضا حممد اف�ضال 
نعلمك باأن املدعي / موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة - �س ذ م م 

يف الدعوى رقم : 2018/1116 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
وقدره  مبلغ  باأداء  عليه  املدعي  الزام   : فيها  تطالب  اأعاه  املذكورة  الدعوى  رفعت  قد 
القانونية  والفائدة  فل�س(  وثاثة  درهم  وواحد  واربعمائة  االف  )ع�ضرة  درهم   10401.03
بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد التام ، والزامه بالر�ضوم وامل�ضروفات 
ومقابل اتعاب املحاماة.  انتم مكلفون باحل�ضور اأمام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�ضارقة 
 - اأعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  بتاريخ 2018/3/27،  االبتدائية  االحتادية 

بو�ضفك مدعي عليه. حتريرا : 2018/3/14 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اإعادة اإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه  / حممد عرفان طارق طفيل 

نعلمكم بان املدعي / موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة 
يف الدعوى رقم 2018/1114  املطالبات الب�ضيطة 

درهم،   12255.48 مبلغ  دفع  املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعاه  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
القانونية  الفائدة  عن  وف�ضا  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  الر�ضوم  اىل  وباال�ضافة 

بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد. 
لذا يقت�ضي ح�ضورك  اأمام دائرة املطالبات الب�ضيطة رقم  154  مبحكمة ال�ضارقة االحتادية 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا  او بوا�ضطة وكيل معتمد  االبتدائية �ضخ�ضيا 
يف  للنظر  وذلك    ، �ضباحا    8.30 ال�ضاعة   ،  2018/4/2 املوافق  وذلك   ، امل�ضتندات  كافة  بها 
الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاه - بو�ضفك مدعي عليه  ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
  اإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه  / �ضيتا رام �ضوبا رنكا 
نعلمكم بان املدعي / موؤ�ض�ضة اجرة ال�ضارقة 

يف الدعوى رقم 2018/1176  املطالبات الب�ضيطة 
درهم،   17309.71 مبلغ  دفع  املدعي  الزام   : فيها  يطالب  اعاه  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
القانونية  الفائدة  عن  وف�ضا  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  الر�ضوم  اىل  وباال�ضافة 

بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�ضداد. 
لذا يقت�ضي ح�ضورك  اأمام دائرة املطالبات الب�ضيطة رقم  154 مبحكمة ال�ضارقة االحتادية 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا  او بوا�ضطة وكيل معتمد  االبتدائية �ضخ�ضيا 
يف  للنظر  وذلك    ، �ضباحا    8.30 ال�ضاعة   ،  2018/4/2 املوافق  وذلك   ، امل�ضتندات  كافة  بها 
الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاه - بو�ضفك مدعي عليه  ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
انذار عديل بالن�سر
رقم  2017/1/1660 

املنذر : �ضيد ر�ضى �ضيد ر�ضا ها�ضمي ، ايراين اجلن�ضية 
العنوان : دبي - االإمارات العربية املتحدة  - ت / 0505532830 

 )51N5311358( املنذر اليه : الينا ف�ضكو ت�ضوك - رو�ضية اجلن�ضية ، حتمل جواز �ضفر رقم
وعنوانها : دبي - تال االإمارات االوىل - رقم االر�س : 64 - رقم املبنى : 1- ا�ضم املبنى : ون ليك بازا - رقم الوحدة 

: 3404 - رقم الطابق : 34 - االإمارات العربية املتحدة  ، ت : 0504995045 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�ضيكات املتمثلة يف ال�ضيك رقم )000722( امل�ضحوب على بنك االإمارات 
، وال�ضيك رقم )000723( امل�ضحوب على بنك االإمارات  دبي الوطني بتاريخ 2017/1/15 م بقيمة )50.000( درهم 
، وال�ضيك رقم )000575( امل�ضحوب على بنك االإمارات  دبي الوطني بتاريخ 2017/4/15 م بقيمة )50.000( درهم 
دبي الوطني بتاريخ 2017/9/20 م بقيمة )30.000( درهم ، وذلك خال مهلة اق�ضاها ثاثني يوما من تاريخ ن�ضر 
هذا االنذار ، ويف حالة عدم ال�ضداد يتوجب عليه اخاء العقار وذلك خال مهلة اق�ضاها ثاثني يوما من تاريخ 
ن�ضر  هذا االنذار مع دفع القيمة االيجارية حتى االخاء التام ، واال �ضوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات 
ر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع   ، االداء  ام��ر  وا�ضت�ضدار  الق�ضائية  ال��دع��وى  اقامة  فيها  مبا  �ضده  القانونية 

وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1741   

املخطرة : �ضركة ماجد الفطيم هايرب ماركت�س - ذ م م 
بوكالة / املحامية ديانا حممد حمادة 

املخطر اليه : بري�س 2 بريفكت داري كليرز ميدل اي�ضت 
يخطركم املنذر مبوجب هذا االخطار العديل امل�ضدق لدى الكاتب العديل مبحاكم دبي 
بتاريخ 15 يناير 2018  باملحرر رقم 2018/1/11402 ب�ضرورة قيامكم ب�ضداد جميع املبالغ 
املرت�ضدة يف ذمتكم والبالغة 918.065 درهم )ت�ضعمائة وثمانية ع�ضر الفا وخم�ضة و�ضتون 
درهما( واعادة فتح العني املوؤجرة خال 30 )ثاثني( يوما من تاريخ الن�ضر لهذا االنذار 
، واال انها �ضت�ضطر اىل رفع دعوى �ضدكم امام اجلهات املخت�ضة يف اإمارة دبي للمطالبة 

باخائكم من العني املوؤجرة وتكبيدكم الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/1745   

املنذرة / �ضركة احليل اوريك�س للتمويل م�ضاهمة خا�ضة 
بوكالة املحاميان / �ضامل بهيان وهيثم ال�ضبلي 

املنذر اليها االوىل / بكة القاب�ضة املحدودة ب�ضفتها مدين رئي�ضي 
كفيل  ب�ضفته   - اجلن�ضية  �ضعودي   - عثيمني  عبدالعزيز  عبداهلل  من�ضور   / الثاين  اليه  املنذر 

و�ضامن للمديونية 
فان املنذرة تنذر املنذر اليهما ب�ضداد املبالغ املرت�ضدة يف ذمتها وقدرها )3.756.047( درهم فقط 
)ثاثة مايني و�ضبعمائة و�ضتة وخم�ضون الف و�ضبعة واربعون درهم فقط( وذلك خال مدة 
اق�ضاها 30 يوم )ثاثون يوما( من تاريخ اليوم التايل لن�ضر هذا االنذار ويف حال عدم ال�ضداد 
باملزاد  وبيعه  املرهون  العقار  على  باحلجز  قرار  وا�ضت�ضدار  القانونية  االج��راءات  نبا�ضر  �ضوف 

العلني وفقا لاجراءات القانونية املعمول بها.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/69  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/ ان طالب  االقامة مبا  املنفذ �ضده/1- فران�ضي�ضكا ماري�ضا فرينانديز  جمهول حمل  اىل 
متويل م�ضاهمة خا�ضة وميثله / نا�ضر مال اهلل حممد غ��امن   نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى 
رقم 2015/547 عقاري كلي واملعدل باال�ضتئناف رقم 2016/142 ا�ضتئناف عقاري  يوم االحد بتاريخ  
2017/9/13 باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )310247( درهم وت�ضليمه 
اتفاقية  االع��ان  2- ف�س  ن�ضر هذا  تاريخ  يوم من   15 املحكمة خال  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
امل�ضمى )دي جي بي 071( مب�ضروع )دي�ضكفري  بالعقار  الوحدة رقم )جي 06(  التاأجري االآجلة عن 
جاردنز( يف اإمارة دبي ، وت�ضليمها للمدعية خالية من ال�ضواغل والغاء ا�ضارة القيد العقاري )االإجارة 
املو�ضوفة يف الذمة( الواردة يف �ضهادة امللكية ل�ضالح املدعي  عليها والتي جاء ن�ضها )ت�ضخع ملكية 
العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك(. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعان. 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1455  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفنية  للخدمات  املدعي عليه / 1-جماهد ح�ضني  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /غام يا�ضني اهلل ديتا قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )43962 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  وحددت   mb180002036ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
 ch2.E.22:جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2018/3/27 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1712  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د ر����ض���وان حم��م��د ل��ل��خ��دم��ات ت��ن��ظ��ي��ف املباين 
وامل�����ض��اك��ن ������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /نيها ارورا قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   29333(
املوافق  االحد  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت   MB180004347AE:ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.B.10:بالقاعة ���س   08.30 ال�����ض��اع��ة   2018/3/21
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1335  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ت��ي��ان م��او للتجارة ������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  فريير  ماربيا  جري�س  /كاميل  املدعي  ان 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )24640 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB180324202AE وحددت لها 
 ch2.E.22:بالقاعة 08.30 �س  ال�ضاعة   2018/3/18 املوافق  االحد  يوم  جل�ضة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1163  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بوابة اخلليج ملواد الديكور �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اف�ضل  حممد  ف��اروق  /عمر  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )39925 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB991233770AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2018/3/29 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/889  عمايل جزئي

االقامة  �����س.ذ.م.م  جمهول حم��ل  للديكور  / 1-ك��ن حمظوظا  امل��دع��ي عليه  اىل 
مبا ان املدعي /الطاف علي خان مهدي خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )9041 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB991414590AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2018/3/20 ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/899  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كن حمظوظا للديكور �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  �ضارما  كومار  /�ضاجنيف  املدعي  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15041( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
لها  وح���ددت   MB991414585AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2018/3/20 ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1694  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عمران �ضهزاد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ح�ضني  طالب  عبا�س  /�ضاهد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )11503 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB990179640AE وحددت لها 
اأدارة الدعوى  ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2018/3/21  جل�ضة يوم االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1861  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي ا�س ا�س اي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /بانارام كوماوات ج��ريداري الل كوماوات قد 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م(   4850( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
 mb180140235ae:مببلغ )2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2018/3/21 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب اإدارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10880  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ماك�ضكري  1-ب���رو   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد احمد حممد جمعة العطار قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   17.850( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
 mb178234883ae:مببلغ )2500( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
وحددت لها جل�ضة يوم االحد املوافق 2018/3/25 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب اإدارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/13015  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النا�ضرية لنقل املواد العامة بال�ضاحنات الثقيلة واخلفيفة 
اأقام  ����س.ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي /م��ه��راب كل ريحان كل قد 
درهم(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )12947  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
لها  وح���ددت   MB990880940AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم 
اإدارة الدعوى  ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2018/3/21  جل�ضة يوم االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12214  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احللبي حلفر قنوات التمديدات اخلدمية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /حممد عمران خان حممد مراد خان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )13850 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB179165961AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )1000(
اإدارة  ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2018/3/18  وحددت لها جل�ضة يوم االحد 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2218  عمايل جزئي

االقامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للخدمات   املزروعي  1-احمد   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  رزق  امل��دع��ي /حممد ح�ضني حممود  ان  مب��ا 
رقم  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   99383( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
االحد  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB180533231AE/2018:ال�ضكوى
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.B.10:بالقاعة �س   09.30 ال�ضاعة   2018/3/25 امل��واف��ق 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/732  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  انرتنا�ضيونال  ما�ضرت  1-وود   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  مبا ان املدعي /علي ر�ضا ا�ضغر علي قد 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   31940( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB991026458AE وحددت لها جل�ضة 
لذا   ch2.E.22:بالقاعة �س   08.30 ال�ضاعة   2018/3/27 املوافق  الثاثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/7749  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ديريك�ضن  ف��ول  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/8  يف الدعوى 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  فرهاد  حممد  علي  ل�ضالح/حامد  اع��اه  امل��ذك��ورة 
للمدعي مبلغ )15600( درهم وبتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن 
وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات 
مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ضت  فيها  ن�ضيبه  من  املدعي  واعفت 
احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 
االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/2389  عمايل  جزئي 
����س.ذ.م.م  الب�ضائع  وتفريغ  حتميل  خ��دم��ات  ب��ريل  دي���زرت  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ضتها  حكمت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  االق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول 
2017/9/19  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/حممد مامون خان حممد موؤمن 
العودة  توؤدي للمدعي مبلغ )13465( درهم وبتذكرة  بان  املدعي عليها  بالزام  خان 
احلكم  تنفيذ  عند  اخ��ر  عمل  �ضاحب  بخدمة  يلتحق  مل  م��ا  نقدا  او  عينا  لوطنه 
وباملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضروفات ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة 
احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا 
االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/189  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضيكيور لينك لاعمال الفنية ���س.ذ.م.م   جمهول 
اأقام   ار�ضد علي  قد  ار�ضد  التنفيذ/داني�س  ان طالب  حمل االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل 
مبلغ )850( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/386  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- �ضوبر �ضرتنث للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�ضريام اهلل حممد �ضبحان  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10022( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل 
مبلغ )907( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/388  تنفيذ عمايل 

االقامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  ون  الفا  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  اأق��ام  عليك  �ضاه  قد  ق��دره  التنفيذ/خان وادان  مبا ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12833( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )1119( 
االجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/517  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- ايه ام ال اي دي الدارة املن�ضاأت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اتول انانت اوتديكار وميثله:حنان �ضامل 
ح�ضن الباي�س  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )467853( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ )20400( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2018/634  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- بي�ضه العامليه ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
عبدربه  عبدالنبي  �ضليمان  علي  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام   ق��د  �ضاحي  علي  م�ضبح  وميثله:علي 
املبلغ املنفذ به وقدره )31766.08( درهم  املذكورة اعاه والزامك بدفع 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/514 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- لوؤي جمال ن�ضر الدين  جمهويل حمل االقامة مبا 
وميثله:عبدالرحمن  املنذري  �ضعيد  عبداهلل  التنفيذ/خولة  طالب  ان 
حممد عبدالرحمن ال�ضرهان النعيمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )316225( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/609 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  الكرتوميكانيكال  داينمو  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
����س.ذ.م.م  العازلة  للمواد  رك��اد  التنفيذ/�ضركة  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله:ابراهيم علي املو�ضى احلمادي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19398.77( درهم 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/101  احوال نف�ض م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- �ضينا حممد كاظم خاين جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ناديه اخل�ضراوي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى 
يف  املتمثلة  ال�ضرعية  حقوقها  املدعية  وت�ضليم  والهجر  لل�ضرر  تطليق 
موؤخر �ضداقها ونفقة العدة ونفقة املتعه. وحددت لها جل�ضة يوم  االثنني 
املوافق  2018/4/2   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )3( يف مبنى االحوال 
ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2018/18  تظلم مدين

ان  االقامة مبا  لنجاوي جمهول حمل  احمد  املتظلم �ضده / 1-حممد علي  اىل 
كلندر  قانونيون وميثله:خالد  وم�ضت�ضارون  الدولية حمامون  / احلقوق  املتظلم 
عبداهلل ح�ضني قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�ضوعه تظلم من القرار 
ال�ضادر يف الدعوى رقم 21/2018 مدين والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة 
يوم الثاثاء املوافق 2018/3/20 ال�ضاعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 2.E.21  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/172 تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1-  ح�ضن اخ���رت غ���ام م��رت�����ض��ى  جم��ه��ول حمل 
اأق��ام عليك  االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اقبال �ضاه زمان �ضاه  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )27933( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان 

االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/251 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1-  ال�ضادق حممد احمد اجل��زويل  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد احمد حممود حنبل  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )13280( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان 

االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/357  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة �ضي�ضتم لان�ضاءات ذ.م.م ابوظبي جمهول 
ال��وط��ن��ي �س.م.ع  دب��ي  امل�ضتاأنف /ب��ن��ك االم����ارات  ان  حم��ل االق��ام��ة مب��ا 
ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف/  قد  املا  عبداهلل  �ضريف  حممد  وميثله:حبيب 

بالدعوى رقم 2016/67 جتاري كلي بتاريخ:2017/2/20     
وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 2018/4/4 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/328  احوال نف�ض م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1- حممد حممود وزوز جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �ضرين جمال عبد ابو ميالة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة بالطاق لل�ضرر والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�ضة يوم  الثاثاء املوافق  2018/3/20   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
رقم )7( يف مبنى االحوال ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/35  مدين جزئي
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  العامة  للتجارة  بارداي�س  اوف  ب��ريد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ابراهيم علي كرم حممد   : ان املدعي/ �ضهاب م�ضعود بور �ضالح وميثله  االقامة مبا 
بالت�ضامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  خوري 
املحاماة  ات��ع��اب  و  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   451.308( وق���دره  مببلغ  والت�ضامم 
والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضداد تعوي�س جابر لل�ضرر بن�ضبة %10 
من قيمة ال�ضيك مبلغ وقدره )45.130( درهم.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني   املوافق  
2018/3/19   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2427  مدين جزئي

اىل اخل�ضم املدخل / 1- احمد كبري فارابيل بافوتي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�ضام�ضي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والر�ضوم  واالدب��ي��ة  املادية  اال���ض��رار  تعوي�ضا عن  دره��م(  وق��دره )250.650  مببلغ 
ال�ضداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�ضة ي��وم االث��ن��ني   امل��واف��ق  2018/4/2   ال�ضاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2843  مدين جزئي

امل��دع��ي/ جون  اىل املدعى عليه / 1- نبيل زم��اين جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  دوجا�س بيدير قد 
 %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   51.353 وق��دره  مببلغ 
املعجل با كفالة.   بالنفاذ  التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد  �ضبتمرب 2017 وحتى  من 
وح��ددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق  2018/3/28   ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/91  مدين كلي

�ضيخ  تنوير   -2 ذ.م.م  الفنية  للخدمات  العقرب  بيت  �ضركة   -1  / عليهم  امل��دع��ي  اىل 
بانوار 4- فرقان �ضميم �ضيد �ضيد �ضميم  احمد �ضيخ 3- الطاف غفار عبدالغفار فريد 
املدعي/  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  باين�س   ميت�ضينغ  ج��ور  �ضينغ  كولويندر   -5
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعى عليهم  �ضوكار لوجي�ضتيك�س م.د.م.���س قد 
)اربعة ع�ضر  يعادل 14.986.000 درهم  اأي ما  يورو  وق��دره 4.000.000.00  ب�ضداد مبلغ 
مليون وت�ضعمائة و�ضتة وثمانون األف درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
ومقابل  وامل�ضاريف  الر�ضوم  عليهم  املدعى  ت�ضمني  ال�ضداد  مت��ام  وحتى   2016/12/26
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق  2018/3/21   ال�ضاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3865  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- عبداهلل حممود حممد جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�ضالح/ اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
�ضريي بنجاب للنقل العام �س.ذ.م.م بالزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ اثنني 
تاريخ اال�ضتحقاق  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  الف وخم�ضمائة درهم  وخم�ضني 
الف درهم  بامل�ضروفات ومببلغ  والزمته  ال�ضداد  احلا�ضل يف 2017/1/15 وحتى متام 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/3004  جتاري جزئي 
املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  لل�ضناعات  الفهيم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�ضالح/ اع��اه  املذكورة  الدعوى  يف    2017/12/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
نارايانان كارتيكيان نارايانان ب�ضفته �ضريك يف �ضركة/ ور�ضة النجمة الذهبية ل�ضيانة 
درهم  للمدعية مبلغ 66510  ت��وؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  الثقيلة  واالليات  املعدات 
�ضنوياً   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وع�ضرة  وخم�ضمائة  ال��ف  و�ضتون  )�ضتة 
الر�ضوم  التام ف�ضًا عن  ال�ضداد  الق�ضائية يف 2017/8/27 وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  ثاثمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف 
لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1729  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- فوؤاد عبدالرزاق عبود خ�ضري رحمه جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/25  يف الدعوى املذكورة اعاه 
باأن يوؤدي للم�ضرف  ل�ضالح/م�ضرف االم��ارات اال�ضامي �س.م.ع بالزام املدعى عليه 
املرابحة مبلغ اجمايل وقدره )145.283.76( مائة وخم�ضة واربعون  املدعي عن عقد 
بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ضاً  و�ضبعون  و�ضتة  درهماً  وثمانون  وثاثه  ومائتان  الفا 
بالر�ضوم  عليه  املدعى  والزمت  ال�ضداد  متام  وحتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من   %9
قابا  . حكما مبثابة احل�ضوري  املحاماه  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�ضاريف 
لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعان �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/638  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/خالد عطا اهلل ال�ضيد علي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�ضني 
عليه مببلغ  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  اأق���ام  ق��د 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   41192.79 وق���دره 
2.49% من تاريخ 2011/12/20 وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم 
االحد املوافق:2018/3/18 ال�ضاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/404  جتاري جزئي

لل�ضيانة  البحرية  اخلليج  �ضركة   -2 نايك  بيكوباي  فيكرام  عليه/1-  املدعي  اىل 
واخلدمات املاحية- دبي- ذ.م.م )جيمو�س دبي( جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/كيه دي يو ورلدوايد تكنيكال �ضرفي�ضز �س.م.ح وميثله: ريا�س عبداملجيد 
حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما 
مببلغ وقدره )155.400 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماه والفائدة %9 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  ال�ضيك  ا�ضتحقاق  تاريخ  من  �ضنوياً 
فاأنت  لذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�س  املوافق:2018/3/18  االحد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/387  جتاري جزئي

ان  االق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  للتغليف  القا�ضم  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
حممد  فتيحة  وميثله:  ���س.ذ.م.م  التغليف  ونظام  للبول�ضرتين  املدعي/جالك�ضي 
املدعى عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  ق��وراري  برجو 
مببلغ وقدره )236.292 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماه. وحددت لها جل�ضة يوم 
االثنني املوافق:2018/3/19 ال�ضاعة:08:30�س بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/550  جتاري جزئي

االق��ام��ة مبا  بلو�س جمهول حم��ل  اق��ب��ال  افتخار علي حممد  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
���س.م.ع وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليه  العمران ال�ضام�ضي قد 
افتخار علي حممد اقبال بلو�س مببلغ وقدره )38.633.12 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من 2011/12/20 وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها 
 ch.1.C.13:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�س  املوافق:2018/3/19  االثنني  يوم  جل�ضة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/615  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- ماري�ضل امليدو موالت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
العمران  ���س.م.ع وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضام�ضي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   39.074.12( وقدره  مببلغ 
ال�ضداد  وحتى   2011/12/20 يف  احلا�ضل  اال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �ضهرياً   %2.49
الثاثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام 
فاأنت مكلف  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�ضاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/3/27 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/516 تنفيذ جتاري
االقامة مبا  نور اهلل حبيبي جمهول حمل  �ضهيلة  املنفذ �ضده/1-  اىل 
وميثله:بدر  ال�ضحي  ع��ب��داهلل  خليفة  حممد  التنفيذ/خالد  طالب  ان 
عبداهلل خمي�س عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )159487( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا االعان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/443 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- كامبيز غام علي دريانورد 2- عبا�س ر�ضول دريانو 
3- �ضركة دريا للخدمات البحرية ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  زاده  �ضليمان ويل  التنفيذ/تهمور�س  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )572865( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2018/54  تظلم جتاري
اىل املتظلم �ضده / 1-ح�ضام م�ضباح بركات علي متوىل عن نف�ضه وب�ضفته مدير 
�ضركة بالدي الدارة املطاعم ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / مبارك 
ومو�ضوعه  اع��اه  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  املهريي  فهد  بن  حممد  احمد 
التحفظي  احل��ج��ز  يف  امل�ضتعجلة  االم���ور  قا�ضي  م��ن  ال�����ض��ادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم 
وامل�ضاريف.  وال��ر���ض��وم  ال��ط��ل��ب  ب��رف�����س  وال����ذي ق�ضي  رق�������م:606/2017 جت���اري 
 : بالقاعة  ال�ضاعة 08.30 �س  املوافق 2018/3/25  االح��د  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1581  ا�ستئناف مدين    

������س.ذ.م.م جمهول  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ت��ج��ارة  امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ 1- �ضم�س االم����ان  اىل 
العامة  للتجارة  انرتنا�ضيونال  فيلد  �ضربينج   / امل�ضتاأنف  ان  االقامة مبا  حمل 
علي   اآل  حممد  عبداهلل  وميثله:ح�ضن  احل��ق  اك��رم  وميثلها/حممد  ����س.ذ.م.م 
جزئي  م��دين   2457/2017 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  قد 
بتاريخ:2017/12/14  وحددت لها جل�ضه يوم االحد  املوافق 2018/4/29 ال�ضاعة 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �ضباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/104  ا�ستئناف مدين    

مردا�س  احمد  حممد  عبدالبا�ضط  في�ضل   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل�����ض��ت��اأن��ف / دار ال��ت��ك��اف��ل �����س.م.ع 
ا���ض��ت��اأن��ف/ احلكم  امل��ه��ري  ق��د  ���ض��امل اح��م��د احل��ر���ض��ي  وميثله:عي�ضى 
ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/1571 مدين جزئي  وح��ددت لها جل�ضه 
بالقاعة رقم  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا   املوافق 2018/4/2  يوم االثنني  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.E.23

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1239  ا�ستئناف مدين    
امل�����ض��ت��اأن��ف ���ض��ده/ 1- جم��ت��ب��ى م��ه��دي ق��ل��ي ازاد جم��ه��ول حمل  اىل 
االقامة مبا ان امل�ضتاأنف / الهام م�ضعود ح�ضني وثوقيان وميثله:را�ضد 
بالدعوى  ال�ضادر  القرار/ احلكم  ا�ضتاأنف  عبداهلل علي بن عرب  قد 
بتاريخ:2016/12/12  وحددت لها جل�ضه  رقم 137/2016 مدين كلي 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم  املوافق 2018/4/15  يوم االح��د  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/391  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�ضخ�ضي  كفيل  م��وت��واين  ناراياندا�س  هيمانت   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
جمهول  اجلن�ضية  هندي   - ذ.م.م  العامة  للتجارة  �ضتار  بهومي  ومدير 
�����س.م.ع قد  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  امل�ضتاأنف / بنك  ان  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/466 تظلم جتاري وحددت 
لها جل�ضه يوم االربعاء  املوافق 2018/4/4 ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12275 بتاريخ 2018/3/15   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2344  ا�ستئناف جتاري    

ان  االقامة مبا  كو�ضا جمهول حمل  رزق  رفيق   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
امل�ضتاأنف /عادل خليفه احمد العتيبه قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر 

بالدعوى رقم 2017/662 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/14     
 10.00 ال�ضاعة   2018/3/21 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف



ثقافة وفن�ن

30
للمرة الأوىل يف املنطقة

مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي ي�ستعد ال�ست�سافة عر�ض »ُكتب باملاء« 

»الوطني لالإعالم« يطلق مبادرة »ب�سمة قلم« لتعزيز القراءة والت�سجيع على زيارة املكتبات

نورة الكعبي: »احلج .. رحلة يف الذاكرة« تعزيز لقيم الت�سامح وال�سلم والتعددية الثقافية

•• اأبوظبي-الفجر

 ي�ضتعد مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي 
لتقدمي  دان�س‘  ’راجاماال  ���ض��رك��ة  ال���ض��ت�����ض��اف��ة 
ع��ر���ض��ه��ا ال�����ض��ه��ري م��ت��ع��دد االأب���ع���اد »ُك��ت��ب باملاء« 
)رينت اإن ووت��ر(، وذلك للمرة االأوىل يف منطقة 
-21 واخلمي�س  االأربعاء  يومي  االأو�ضط  ال�ضرق 

االأحمر.   امل�ضرح  خ�ضبة  على  مار�س   22
بهاراتانتيام  فنون  بني  الفريد  العر�س  ويجمع 

االإ�ضقاط  وت��ق��ن��ي��ات  ال���راق�������ض���ة  ال��ك��ا���ض��ي��ك��ي��ة 
الهندية  االأل���واح  لعبة  لي�ضور  الرقمي  ال�ضوئي 
بلعبة  ك��ذل��ك  ُت��ع��رف  ال��ت��ي  بارامابادام‘ال�ضهرية 

والثعبان‘.  ’ال�ضلم 
اأنغام  ال���ع���ار����ض���ون ع��ل��ى وق����ع  ���ض��ي��ت��م��اي��ل  ح��ي��ث 
املو�ضيقى احلية التي متزج بني املقامات العراقية 
اإ�ضقاطات  يرافقهم  فيما  الكارناتيك،  ومو�ضيقى 

�ضوئية وا�ضعة من لوحات فنية اأ�ضلية. 
االأول  املو�ضم  الناجحة يف  تقدمي عرو�ضها  وبعد 

لفعاليات مركز الفنون خال عام 2015، تعود 
لتقدمي عر�ضها  دان�����س جم���دداً  راج��ام��اال  �ضركة 
جزئياً  ت��ط��وي��ره  مت  ال���ذي  باملاء‘  ’ُكتب  ال�ضاحر 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  اإق���ام���ة  ب��رن��ام��ج  مب���وج���ب 
جديد  من  ال�ضفار  اأمري  امللحن  ويعود  اأبوظبي. 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  بجامعة  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  اإىل 
�ضتوؤدي  ال��ت��ي  املو�ضيقية  ال��ف��رق��ة  ق��ي��ادة  ليتوىل 
اأحلانه املتميزة خال العر�س يف قطع متزج املقام 
العراقي واأنغام اجلاز ومو�ضيقى الكارناتيك يف اآٍن 

معاً.
ويف معر�س ترحيبه بالعر�س، قال بيل براغني، 
التنفيذي يف مركز الفنون بجامعة  املدير الفني 
نيويورك اأبوظبي: »عندما قامت �ضركة ’راجاماال 
دان�س‘ بتقدمي عرو�ضها خال املو�ضم االفتتاحي 
وا�ضعة  باإ�ضادة  ال�ضركة  فريق  حظي  لفعالياتنا، 
ع��ل��ى تلبية رغبة  وف���ورّي���ة، وق���د ح��ر���ض��ن��ا دوم����اً 
اجلمهور مب�ضاهدة مثل هذه العرو�س الفريدة. 
اإىل االأ�ضلوب  ا�ضتجابة قوية  اأبدى اجلمهور  لقد 

املتميز ل�ضركة ’راجاماال‘، والتي تتمثل يف تقدمي 
الكا�ضيكّية  بهاراتانتيام  فنون  م��ن  رائ��ع  م��زي��ٍج 
الراق�ضة، ف�ضًا عن تقدمي اأعمال فنية جديدة 
يف  تواجدها  وخ��ال  ومعا�ضر.  فريٍد  منهج  وفق 
عملها  ال�ضركة  تقدم  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة 
للمرة  واإبداعية  تعاونية  بطريقة  باملاء‘  ’ُكتب 
العمل  مقّومات  ا�ضتك�ضاف  بهدف  وذل��ك  االأوىل، 
من خال ور�ضة عمل اأولّية. وي�ضرنا تقدمي هذا 
’راجاماال‘ التي  �ضركة  قبل  من  املتمّيز  العر�س 

وا�ضعني  وترحيب  باإ�ضادة  حتظى  اليوم  اأ�ضبحت 
من جمهور اأبوظبي«.  

نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  اأن  ُي���ذك���ر 
اأبوظبي يعترب اأحد اأ�ضهر مراكز الفنون العاملية، 
لنخبة من  فنية  واأع���م���ااًل  ع��رو���ض��اً  ُي��ق��دم  ح��ي��ث 
اأنحاء  �ضّتى  من  واملتمّيزين  املحرتفني  الفنانني 
اإبداع  من  واأع��م��ال  م�ضاركات  عن  ف�ضًا  ال��ع��امل، 
واملجتمع  التدري�ضّية  الهيئة  واأع�����ض��اء  ال��ط��اب 

الفني املحلي.

التي  قلم«،  »ب�ضمة  مبادرة  لاإعام  الوطني  املجل�س  اأطلق 
تهدف اإىل ت�ضجيع اأفراد املجتمع على زيارة املكتبات املتواجدة 
عادة  ال��زي��ارات  تلك  جعل  يف  ي�ضهم  مبا  التجارية،  املراكز  يف 
املختلفة  املجل�س  اأن�ضطة  �ضمن  وذل��ك  مرت�ضخة  اجتماعية 

الداعمة ل�ضهر القراءة يف مار�س 2018.

وت�ضعى ه��ذه امل��ب��ادرة اإىل دع��م ال��ك��ت��اب االإم��ارات��ي��ني واإب���راز 
وتن�ضيط  والفكرية،  الثقافية  ال�ضاحتني  على  اإ���ض��دارات��ه��م 
�ضعياً  التجارية،  واملجمعات  املكتبات  يف  الكتب  جت��ارة  حركة 
حياة،  اأ�ضلوب  القراءة  لت�ضبح  والثقايف  املعريف  البناء  لتعزيز 
اإطاق  اأه��م��ي��ة  اجل��دي��دة.وح��ول  االأج��ي��ال  ل��دى  وتر�ضيخها 

املن�ضوري،  اإبراهيم  من�ضور  �ضعادة  قال  قلم«  »ب�ضمة  مبادرة 
مدير عام املجل�س الوطني لاإعام: ا�ضتلهاماً لفكر القيادة 
عملنا يف املجل�س الوطني لاإعام على اإطاق جمموعة من 
املبادرات واالأن�ضطة التي تدعم القراءة يف �ضهر مار�س. ومن 
بالكتاب  للتعريف  �ضنوفر من�ضة  قلم«  »ب�ضمة  خال مبادرة 

االإماراتيني واإلقاء ال�ضوء على اأهم كتبهم واإ�ضداراتهم، وخلق 
اء واملثقفني، ملا لهذه  نوع من التوا�ضل املبا�ضر بينهم وبني القرَّ
اخلطوة من دور مهم يف ت�ضجيع القراءة وتر�ضيخ عادة زيارة 
املكتبات.و�ضارك يف املبادرة عدد من الكتاب والكتب االإماراتية 
وكتاب  اليو�ضف،  بدر  فاطمة  للكاتبة  زاي��د  عيال  كتاب  مثل؛ 

ال�ضعبية يف  امل��ب��ارك، واالأل��ع��اب  االإم���ارات االأول لرهف  �ضهيد 
االإمارات ل�ضارة احلمادي، وكتاب زايد ال�ضخ�ضية اال�ضتثنائية 
املازمي،  ال��ري�����س، ودرة االأوط�����ان الأح��م��د  اأب���و  ل��ل��ك��ات��ب ع��ل��ي 
واأبوظبي ذكريات من املا�ضي الإبراهيم الذهلي وغريها من 

الكتب التي ا�ضهمت بكل مبا�ضر يف اإجناح املبادرة.

اأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية 
امل��ع��رف��ة، اأن ان��ط��اق ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س »احل���ج .. رح��ل��ة يف 
والتعددية  وال�ضلم  الت�ضامح  لقيم  تعزيزا  ي��اأت��ي  ال��ذاك��رة« 
الثقافية التي تدعم جهود دولة االإم��ارات يف �ضبيل تر�ضيخ 
وفر�ضة  اأر���ض��ه��ا  على  ال�ضلمي  والتعاي�س  املحبة  مفاهيم 
ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  زرع���ه  ال���ذي  بالغر�س  االأج��ي��ال  لتعريف 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«، من قيم وماآثر 

عظيمة، وق�ض�س  موؤثرة.
ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة معاليها معر�س »احل��ج .. رحلة يف 
مدير  العبيديل  يو�ضف  الدكتور  �ضعادة  بح�ضور  ال��ذاك��رة« 
عام مركز جامع ال�ضيخ زايد الكبري، الذي يقام حتت رعاية 
�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء، وزير �ضوؤون الرئا�ضة، وينظمه مركز جامع ال�ضيخ 
زايد الكبري بالتعاون مع دائرة اأبوظبي للثقافة وال�ضياحة، 
له  املغفور  ت�ضليط على رحلة حج  اإىل  املعر�س  ي�ضعى  حيث 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وال�ضعوبات 
والتحديات التي واجهها احلجاج الإمتام الركن اخلام�س من 

اأركان االإ�ضام.
وتفقدت معايل وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة اأرجاء املعر�س 

املقد�ضة،  الرحلة  تاريخ  ح��ول  تتمحور  اأق�ضاماً  ي�ضم  ال��ذي 
واأثرها العميق يف املجتمعات االإ�ضامية حول العامل، ورحلة 
اآل نهيان، طيب اهلل  ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له  حج 
ثراه، واحلجاج االإماراتيني منذ قدوم االإ�ضام اإىل املنطقة، 
اإ�ضافة اإىل ر�ضالة مركز جامع ال�ضيخ زايد الكبري املتمثلة يف 
اإبراز ماآثر الوالد املوؤ�ض�س الذي اأر�ضى قيم التاآخي والت�ضامح 

بني ال�ضعوب.
واط��ل��ع��ت ال��ك��ع��ب��ي ع��ل��ى امل�����ض��ارات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي قطعها 
احلجاج �ضرياً على االأقدام للبيت العتيق اإىل جانب القطع 
واملخطوطات االأثرية النادرة يف املعر�س، وال�ضور التاريخية 
القراآن  م��ن  القدمية  والن�ضخ  املعا�ضرة،  الفنية  واالأع��م��ال 
مركز  اأطلقها  التي  وامل��ب��ادرات  امل�ضاريع  عن  ف�ضًا  الكرمي، 
اال�ضرتاتيجية  خطته  �ضمن  ال��ك��ب��ري  زاي���د  ال�ضيخ  ج��ام��ع 
التقارب  ج�ضور  وم��د  الت�ضامح  ر�ضالة  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
حول  وال�ضعوب  الثقافات  خمتلف  بني  واحل�ضاري  الثقايف 

العامل.
�ضعادته  العبيديل  يو�ضف  الدكتور  �ضعادة  اأب��دى  جهته،  من 
التعاون  تعزيز  يف  ت�ضهم  التي  الكعبي  ن��ورة  معايل  ب��زي��ارة 

الثقايف بني املركز ووزارة الثقافة وتنمية املعرفة.

زائ���ر من  األ���ف   130 ن��ح��و  ا�ضتقطب  امل��ع��ر���س  اأن  واأو����ض���ح 
خمتلف اجلن�ضيات اطلعوا خال زيارتهم على 182 قطعة 
وخمطوطات  تاريخية  و���ض��ور  ن���ادرة  فنية  واأع��م��ال  اأث��ري��ة، 
ُي�����ض��اف اإىل �ضل�ضلة  ن����ادرة، االأم���ر ال���ذي يعد م��وؤ���ض��ر جن��اح 
والربامج  االأن�ضطة  العديد من  اإىل جانب  املركز،  اإجن��ازات 

الثقافية التي نفذها املركز خال العام.
يذكر اأن افتتاح املعر�س تزامن مع مرور ع�ضر �ضنوات على 
املبارك يف  االأ�ضحى  كانت �ضاة عيد  افتتاح اجلامع، حيث 
اأول �ضاة تقام يف رحابه، االأم��ر الذي يربط   ،2007 عام 
املوقع  منه  ويجعل  احل��ج،  بفري�ضة  مبا�ضر  ب�ضكل  اجلامع 
االإ�ضامية  مفاهيمه  بكل  احل��ج  معر�س  الح��ت��واء  االأم��ث��ل 
رحلة   .. »احل��ج  معر�س  اأهمية  احل�ضاري.وتكمن  وث��رائ��ه 
اأركان  اخلام�س من  الركن  ت�ضويره عظمة  ال��ذاك��رة« يف  يف 
حيث  االإ���ض��ام��ي��ة،  املجتمعات  على  اأث���ره  وعظيم  االإ���ض��ام 
تتجلى قيمة التوا�ضل احل�ضاري والثقايف الوا�ضع يف االإ�ضام 
باأو�ضح �ضورها متمثلة يف هذه ال�ضعرية التي يجتمع الأدائها 
املايني من كل بقاع االأر���س يف مكة املكرمة يف وقت واحد 
ال�ضوء على رحلة حج  اإىل ت�ضليط  ..باالإ�ضافة  من كل عام 

الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد طيب اهلل ثراه يف عام 1979.

�شمن الربنامج الثقايف ملنطقة العني

»يوم العائلة« �سهريًا يف ق�سر املويجعي
نادي تراث االإمارات ي�سارك قي 

»الريا�ض الدويل للكتاب«
ي�ضارك نادي تراث االإمارات يف فعاليات الدورة احلالية ملعر�س الريا�س الدويل للكتاب 2018 التي انطلقت ام�س 
بعنوان »الكتاب- م�ضتقبل التحول«، وت�ضتمر حتى 24 مار�س اجلاري، وذلك �ضمن الوفد الوطني االإماراتي الذي 

ترتاأ�ضه وزاره الثقافة وتنمية املجتمع، ليمثل الدولة التي ي�ضت�ضيفها املعر�س ك�ضيف �ضرف.
اإطار التعاون املو�ضول بينه ووزارة الثقافة وتنمية املجتمع، يف خدمة املعرفة والثقافة،  وتاأتي م�ضاركة النادي يف 
التي  االإم��ارات  �ضمات  �ضمة من  وبات بزخمه ونوعيته  الدولة،  ت�ضهده  الذي  الثقايف واحل�ضاري  وتفعيل احل��راك 
متيزها يف �ضتى املجاالت وخمتلف املحافل، كما تاأتي امل�ضاركة حر�ضا من النادي على التواجد يف ال�ضاحات الثقافية 
يف خمتلف املحافل املعنية، وذلك ان�ضجاما مع توجيهات �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ضاحب ال�ضمو 
رئي�س الدولة، رئي�س نادي تراث االإمارات بامل�ضاركة يف خمتلف الفعاليات واملحافل التي ت�ضاهم يف حفظ املوروث 
االأول��وي��ات يف  ذلك من  بات  به، حيث  االآخرين  وتعريف  نفو�ضهم  وتعزيزه يف  النا�ضئة  ونقله لاأجيال  االإم��ارات��ي 

ا�ضرتاتيجية النادي.
النادي، �ضمن جهود  به  املعر�س على ما ي�ضطلع  زوار  امل�ضاركة فر�ضة مهمة الإط��اع  النادي يف مثل هذه  ويرى 
الدولة املدرو�ضة، من دور بارز يف االهتمام الكبري بالرتاث، وتعريفهم باجلهود املميزة التي يبذلها يف �ضبيل تعزيز 
ت�ضكله  ما  اإىل جانب  املختلفة،  وتعزيز مقوماتها  الوطنية  الهوية  واملحافظة على  ال��رتاث  مفاهيم احلفاظ على 
امل�ضاركة من فر�ضة كبرية الإي�ضال نتاجات النادي من العناوين الثقافية والرتاثية اإىل فئات و�ضرائح كبرية ومهمة 
االإ�ضدارات  بني  ما  تنوعت  عناوين  النوعية حملت عدة  اإ�ضداراته  بجملة من  النادي  ي�ضارك  املعر�س، حيث  توؤم 

الرتاثية والدواوين ال�ضعرية، والكتب التاريخية.
ويعترب املعر�س من اأكرب الفعاليات الثقافية يف اململكة العربية ال�ضعودية، واالأكر مبيعاً من بني املعار�س العربية، 
حيث يزور املعر�س �ضنويا ما يزيد على اخلم�ضم�ائة األف زائ�ر، وي�ضت�ضيف يف دورة هذا العام دولة االإمارات العربية 
واأي�ضا  املعر�س،  ل��زوار  واإ�ضداراتها  واأدبها  تاريخها  لتعر�س  لها  مميزا  جناحا  ويخ�ض�س  �ضرف،  ك�ضيف  املتحدة 

�ضيكون لها ن�ضيب من الفعاليات والندوات الثقافية امل�ضاحبة للمعر�س.

•• العني  - الفجر

دائرة  تنظم  الثقايف،  العني  برنامج  �ضمن 
من  �ضل�ضلة  اأبوظبي   – وال�ضياحة  الثقافة 

املخ�ض�ضة لاأطفال  التفاعلية  العمل  ور�س 
وال��ع��ائ��ات حت��ت ع��ن��وان »ي���وم ال��ع��ائ��ل��ة« يف 
ق�ضر امل��وي��ج��ع��ي، م���رة يف ال�����ض��ه��ر  م��ن 16 

مار�س احلايل وحتى يوليو القادم.

ال��ع��ائ��ل��ة« يف  »ي���وم  ت��اأت��ي �ضل�ضلة ور����س عمل 
بالرتاث  للتوعية  ال���دائ���رة  ت��وج��ه��ات  اط���ار 
االإم��ارات��ي وال��رتوي��ج لها، حيث مت ت�ضميم 
الور�س لتنا�ضب خمتلف االأعمار وت�ضجعهم 

الدولة  ت��اري��خ  م��ن  ج��وان��ب  ا�ضتك�ضاف  على 
وتراثها ب�ضكل تفاعلي. 

الوجهات  م����ن  ال���وي���ج���ع���ي  ق�����ض��ر  وي���ع���ت���رب 
وهو  العني،  منطقة  يف  االأ�ضا�ضية  الثقافية 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  والدة  ���ض��ه��د  ال����ذي  امل���ك���ان 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
ويحتوي  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة،  رئ���ي�������س 
الفوتوغرافية  لل�ضور  معر�س  على  الق�ضر 
ت�ضرد  تفاعلية   رقمية  و�ضا�ضات  التاريخية، 
ت��اري��خ امل��ب��ن��ى وق��اط��ن��ي��ه، وال��ت��اري��خ االأث���ري 

ملنطقة العني.
لعمل مكثف لفريق  املعر�س نتاجاً   ويعترب 

كبري من املحرتفني، 
يتكون من علماء اآثار، وخرباء �ضيانة االآثار، 

وموؤرخني،
 وق��ي��ي��م��ي م��ع��ار���س، ال���ذي���ن ح��ر���ض��وا على 
للتاريخ  حت���ي���ة  ي���وج���ه  م���ع���ر����س  ت��اأ���ض��ي�����س 

ويحفظه لاأجيال القادمة. 
 16 اجلمعة  ي��وم  االأوىل  العمل  ور�ضة  تقام 
 7 اإىل  الع�ضر  ب��ع��د   5 ال�����ض��اع��ة  م��ار���س م��ن 

م�ضاًء يف ق�ضر املويجعي مبنطقة العني.
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ال�ضم�س(. )وراء  اجلديدة  جتربتك  عن  • حدثنا 
وت�ضل  ال��ط��وي��ل��ة  ال���درام���ا  اإىل  امل�ضل�ضل  ينتمي   -
�ضبان  �ضبعة  يتناول ق�ضة  60 حلقة.  اإىل  حلقاته 

و�ضابات يعي�ضون حياة عادية. 
ويف�ضل  زوج��ه��ا،  ويتهم  الن�ضاء  من  واح��دة  ُتقتل 
عليه  فُيحكم  ب��راءت��ه  اإث��ب��ات  يف  املحاكمة  خ��ال 

بال�ضجن 10 �ضنوات.
البحث عن  رح��ل��ة  ي��ب��داأ يف  امل���دة،  ق�ضائه  بعد   
ال��ق��ات��ل احل��ق��ي��ق��ي ل��زوج��ت��ه ال��ت��ي ك���ان يحبها، 
ويحاول التقاء اأ�ضدقائه القدامى والبحث عنهم 
التي حدثت لهم خال  التغيريات  فيكت�ضف حجم 

تلك الفرتة.

للم�ضل�ضل؟ حت  ُر�ضِّ • كيف 
- من خال ال�ضيناري�ضت حممد ناير. ات�ضل بي واأخربين 
�ضاأقدمها.  واأن��ن��ي  بلبل  �ضخ�ضية  تت�ضمن  االأح����داث  ب��اأن 
عندما قراأت ال�ضيناريو، حتم�ضت للدور وقررت اأن اأخو�س 

التجربة.
ب�ضبب  الطويلة  ل��اأع��م��ال  حتم�ضي  ع��دم  رغ��م  وف��ع��ًا،   
اأحمد  املخرج  ف��اإن  الت�ضوير  يف  ت�ضتغرقه  ال��ذي  الوقت 

�ضمري فرج غري وجهة نظري عنها.

وجهة  ف����رج  ���ض��م��ري  اأح���م���د  امل���خ���رج  غ����رّي  • ك��ي��ف 
نظرك؟

- ت�ضتغرق امل�ضل�ضات الطويلة نحو عام من الت�ضوير 
امل�ضاهد  اإجن���از  على  ك��ان حري�ضاً  امل��خ��رج  لكن  ع���ادة، 

والت�ضوير مبعدالت كبرية،
ينتهي  بالكامل  وال��ع��م��ل  ي��وم��ي��اً،  م�ضهداً   15 نحو   

ت�ضويره يف اأقل من خم�ضة اأ�ضهر. 
التح�ضريات  ف����اإن  ���ض��ع��ب��ة،  م�����ض��اه��د  ورغ����م وج����ود 
ت�ضري  االأم���ور  جعلت  الت�ضوير  قبل  والرتتيبات 

ب�ضكل جيد.

دورك. تفا�ضيل  عن  • حدثنا 
ي���رّوج  ���ض��ي��ارات  ت��اج��ر  ب��ل��ب��ل،  اأج�����ض��د �ضخ�ضية   -
ل��ل��م��خ��درات م��ن خ���ال م��ع��ر���س ال�����ض��ي��ارات الذي 
ميلكه، وحياته ت�ضهد حتواًل وتغرياً كبرياً خال 

االأحداث.

ال�ضا�ضات؟ على  امل�ضل�ضل  عر�س  تاأّخر  • ملاذا 
يناير  �ضهر  بداية  العر�س  يبداأ  اأن  - كان يفرت�س 
ال��ف��ائ��ت ل��ك��ن ال��ت��اأخ��ري ج���اء ب�ضبب ال��ت��غ��ي��ريات يف 

املحطات التلفزيونية،
 م��ن ث��م ال��ت��اأخ��ر ع��ن االت���ف���اق ع��ل��ى ال��ق��ن��اة التي 

�ضتعر�س العمل.
امل�ضل�ضل  االأم��ر ويعر�س   حل�ضن احلظ، ح�ضم 
الر�ضمية، ح�ضبما علمت  التعاقدات  اإنهاء  بعد 

من ال�ضركة املنتجة.

رم�ضان؟ خارج  درامياً  الظهور  تف�ضل  • هل 
جيد  درام����ي  ع��م��ل  يف  اأك����ون  اأن  يهمني   -
بغ�س النظر عن موعد عر�ضه، وجتربة 
العر�س خارج رم�ضان يف راأيي جيدة، 

ويفرت�س اأن تكون قاعدة،
ُتعر�س  اأن  م���ن  ب���د  ال  ك��ذل��ك   
العام  ط�����وال  درام����ي����ة  اأع����م����ال 

بغ�س النظر عما اإذا كانت 30 اأو 60 حلقة.
ال�ضهر  بعد  الثاين  العر�س  يف  تنجح  م�ضل�ضات  ثمة  اأن  نن�ضى  وال   

الف�ضيل، 
حقق  اأخ���رياً  عر�ضه  اإع���ادة  وعند  فيه  �ضاركت  ال��ذي  اأرواح(   7( مثل 
جناحاً كبرياً رغم تقدميه قبل عامني. بناء عليه، العر�س يف رم�ضان 

مل يعد �ضرطاً للنجاح.

الباكي(؟ )ال�ضاحك  م�ضل�ضل  عن  اعتذرت  اأنك  • ترّدد 
- اعتذرت عن العمل، وكان يفرت�س اأن اأقوم بدور �ضقيق الريحاين. 

كنت حتم�ضت للم�ضل�ضل الإعجابي باأعمال ال�ضرية الذاتية عموماً، 
ودعائياً. لكن لاأ�ضف االإطالة  اإنتاجياً  اإذ كانت تقدم ب�ضورة جيدة 
التي اأ�ضور بها �ضخ�ضية بلبل يف )وراء ال�ضم�س( ورغبة فريق العمل 
اأنني لن اأ�ضتطيع  بالبدء بالت�ضوير �ضريعاً جعاين اأعتذر، خ�ضو�ضاً 

تغيري �ضكلي حتى االنتهاء من الت�ضوير بداية مار�س املقبل.

اجلديدة. ال�ضينمائية  جتربتك  عن  •  حدثنا 
بطولة  وه��و  ج����وازة(،  )ن�����س  اجل��دي��د  فيلمي  ت�ضوير  م��ن  انتهيت   -

م�ضرتكة بيني وبني م�ضطفى اأبو �ضريع،
اإط��ار كوميدي من  اأح��داث��ه يف  ت��دور   وم��رمي ح�ضن، ورحمة ح�ضن. 
خال اأ�ضرتني �ضريكتني يف مطعم. اأج�ضد فيه �ضخ�ضية �ضيف و�ضريك 

يف املطعم، 
ال��ذاك��رة ونن�ضى  اث��ره��ا  اأت��ع��ر���س حل��ادث��ة م��ع زوج��ت��ي نفقد يف  لكن 
ال�ضنوات الع�ضر االأخ��رية من حياتنا، ما ي�ضعنا يف مواقف كوميدية 
عدة، خ�ضو�ضاً اأن لدينا ابناً. مثًا، عندما ن�ضرتد وعينا بعد احلادثة 

ال يتعرف اأي منا اإىل االآخر، كذلك ال نتعرف اإىل ابننا.

كرمي  قّدمها  التي  ونعود(  )فا�ضل  من  قريبة  الفيلم  فكرة  • لكن 
عبد العزيز قبل �ضنوات.

- الفكرة قائمة على االأ�ضرة التي تتغري حياتها واملفارقات التي حتدث 
)ن�س  عن  كامل  ب�ضكل  خمتلفة  ونعود(  )فا�ضل  معاجلة  للزوجني. 

جوازة(.

منا�ضب؟ احلب  يوم  يف  الفيلم  عر�س  موعد  اأن  ترى  • هل 
- بالتاأكيد. املوعد منا�ضب لطبيعة الفيلم واأحداثه، واأمتنى اأن يحقق 

اإيرادات جيدة ويعجب اجلمهور،
ما   ،+12 و�ضنفته  به  اأ���ض��ادت  �ضاهدته  عندما  الرقابة  اأن  خ�ضو�ضاً   

يجعله منا�ضباً لقطاع عري�س من االأ�ضر امل�ضرية،
البع�س  يعتربها  قد  م�ضاهد  اأو  األفاظ  اأي��ة  على  والفيلم ال يحتوي   

غري منا�ضبة. 

البطولة  يف  تفكر  اأال  والتلفزيون،  ال�ضينما  يف  عدة  جت��ارب  لك   •
املطلقة؟

- لدي قناعة �ضخ�ضية باأن البطولة املطلقة �ضتاأتي قريباً، لكن ال بد 
عندما اأقدمها من اأن تكون بن�س جيد وفكرة جديدة وق�ضة تت�ضمن 

حبكة درامية جتذب اجلمهور. 
البطوالت اجلماعية هي  اأن  اأتعجل هذه اخلطوة، ف�ضًا عن  لذا ال 
االأكر م�ضاهدة من اجلمهور اليوم واالأكر جناحاً �ضواء يف ال�ضينما 

اأو التلفزيون.

اأغنية  • ماذا عن  جتربة الظهور يف فيديو كليب بعد م�ضاركتك يف 
)3 دقات(؟

- جاءت م�ضاركتي يف )3 دقات( م�ضادفة ب�ضبب عاقاتي القوية مع 
)اآبو(. 

فوجئت باالت�ضال بي خال عودتي من مهرجان اجلونة اإىل القاهرة 
للعمل معه يف االأغنية.

ماجد امل�سري ُينجز )البدلة(
ر الفنان امل�ضري ماجد امل�ضري م�ضاهده االأخ��رية يف فيلم )البدلة(  ي�ضوِّ

مع تامر ح�ضني يف عدد من �ضوارع القاهرة.
لت�ضوير  بعدها  ليتفرغ  ال��راه��ن��ة  ال��ف��رتة  خ��ال  الت�ضوير  با�ضر  م��اج��د 
توقف  بعدما  الرم�ضاين،  ال�ضباق  يف  به  �ضيناف�س  ال��ذي  اجلديد  م�ضل�ضله 

ت�ضوير الفيلم خال الفرتة املا�ضية ب�ضبب ارتباطات تامر ح�ضني.

فــن عــربــي
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تاجر �شيارات يرّوج للمخدرات يف )وراء ال�شم�ض(

نبيل عي�سى:  لدي قناعة �سخ�سية 
باأن البطولة املطلقة �ستاأتي قريبًا

ي�شارك الفنان نبيل عي�شى يف م�شل�شل )وراء ال�شم�ض( حيث يج�شد دور 
ج للمخدرات. يف هذا احلوار يتحدث عي�شى عن  مالك حمل �شيارات، يروِّ

امل�شل�شل وم�شروعه ال�شينمائي اجلديد وغريهما من تفا�شيل.

)�سديقة اإيل( هدية الفنانة
 مايا دياب جلمهورها

طرحت  الع�ّضاق،  يوم  مبنا�ضبة 
ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��اي��ا دياب 
عنوان  حتت  اجل��دي��دة  اأغنيتها 

اإيل".  "�ضديقة 
واأحل����ان  كلم������ات  م���ن  وه��������������ي 
هادي  وت��وزي��ع  ا�ضكندر،  ف��ار���س 

�ضرارة.
اأغنيتها  يف  م���اي���ا  وت���ط���رق���ت 
مل�����و������ض�����وع اخل�����ي�����ان�����ة ب�����ج�����راأة 

خ�ضو�ضاً يف يوم احلب،
 فالكثري من املحبني يتعر�ضون 
اخليانة  لكن  وال��ف��راق  للهجر 
ه���ي م���ن اأ���ض��ع��ب م���ا مي��ك��ن اأن 
من  خ�ضو�ضاً  امل��ح��ب  ي��واج��ه��ه 

املقربني منه، 
اأناقتها  ب��ك��ام��ل  م��اي��ا  وظ��ه��رت 

على �ضورة الغاف.
وم�������ن ج����ه����ة اأخ�������������رى، ك���ان���ت 
الفنانة اللبنانية قد جلاأت اإىل 
الت�ضويت  خال  من  متابعيها 
االأغنية  ه���ذه  ع��ن��وان  الخ��ت��ي��ار 

لقيت"  "ما  بني  اإطاقها  قبل 
لت�ضتقر  اإيل"،  و"�ضديقة 
عنوان  ع��ل��ى  م��اي��ا  ال��ن��ه��اي��ة  يف 

اإيل". "�ضديقة 
قد  ك��ان��ت  دي����اب  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
اأعمالها،  اأجدد  موؤخراً  طرحت 
امل�ضورة  اأغ��ن��ي��ت��ه��ا  ه���ي  وال���ت���ي 

الدنيا"  دي  "هي 
من كلمات اأمري طعيمة، اأحلان 
رام����ي ج��م��ال، واإخ������راج ج��و بو 

عيد.
هذا وزارت دياب رئي�س احلكومة 
�ضعد احلريري برفقة وفد من 

الفنانني �ضّم وائل كفوري، 
توفيق،  ول����ي����د  ك�������رم،  ف����ار�����س 
�ضفري  �ضمري  فرن�ضي�س،  ن���زار 
وغ����ريه����م، وذل������ك ل��ل��ب��ح��ث يف 
على  امل��ف��رو���س  امل���ايل  التكليف 
ع�ضوائية  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ف��ن��ان��ني 
مت�ضلة  م��وا���ض��ي��ع  يف  وال��ب��ح��ث 

بالفن.

بعد مئات االإت�ساالت .. اأ�سالة تو�سح 
بعدما اأكدت اأنها ال ت�ضعى لقطيعة اأي 
�ضخ�س ولو اختلفت معه بالراأي، حيث 
ح�ضابها  ع��رب  اأ���ض��ال��ة  ال��ف��ن��ان��ة   كتبت 
التوا�ضل  م��واق��ع  اأح����د  ع��ل��ى  اخل��ا���س 

االإجتماعي التايل:
اليكات  ب��ت��ح��ّط��ي  ل��ي�����س  "�ضاألوين 
اإِّن���ك  ل�ضخ�س ���ض��ّدن��ا ون��ح��ن��ا م��ن��ع��رف 
معنا، قلتلهم هاد ال�ضخ�س اأنا بختلف 

معه وبتّفق باللي بحط عليهم اليكات، 
وبحرتمه  بحّبه  اأن��ا  نف�ضه  ذات  وه���ّوه 
حّتى لو اختلفت معه، لو كّل حدا بّده 
كانوا  معه  بيختلف  الأّن���ه  ح��دا  يقاطع 
اأقرب النا�س لبع�ضهم قطعوا وقّطعوا 

بع�س ، واّل �ضو؟ اليك".
وعادت اأ�ضالة واأو�ضحت كامها، حيث 
"من بعد  ال���ت���ايل:  ال��ت��و���ض��ي��ح  ن�����ض��رت 

اّلايك،  مو�ضوع  عن  موؤخرا  ماكتبته 
�ضي األف اأو اأكرت من اإّت�ضال فيه �ضيء 
م��ن العتب، ظ��ّن��اً م��ن ك��ّل واح���د منهم 
احلقيقة  وق��ل��ت  ه��ن��ا،  ه��و  اأج��ب��ت��ه  اأيّن 
اأج��ب��ت الأك���ر م��ن مئة  ب����اأيّن  للجميع 
ال�ضيء  ذات  علّي  مت��ّن��وا  �ضخ�س،  األ��ف 
الق�ضة  هّيي  وه��ّي  فكتبت،  ب��ي  ف�ضاق 

ب�ضيطة".
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تطوير تقنية الكت�ساف اأمرا�ض 
القلب عرب التحديق بعيون املر�سى
االأم جلوجل،  ال�ضركة  الألفابيت  التابعة  ال�ضحية   Verily �ضركة  ت�ضعى 
لتقييم خماطر اأمرا�س القلب عن طريق التحديق فى عيون املر�ضى، بعد 
اإعانها من قبل عن جمموعة وا�ضعة من امل�ضاريع، بداية من تطوير �ضاعة 
ذكية م�ضممة خ�ضي�ضا للدرا�ضات الطبية و�ضوال الإنتاج البعو�س مري�ضة 
للحد من اأعدادها.  واأو�ضح الباحثون، عرب درا�ضة جديدة ن�ضرت فى جملة 
Nature journal Biomedical Engineering، التقنية 
م�ضح  لتقييم  اال�ضطناعى  ال��ذك��اء  ا�ضتخدام  على  تعتمد  التى  اجل��دي��دة 
العني، ومن ثم التنبوؤ بعوامل اخلطر القلبية الوعائية مثل العمر واجلن�س 
و�ضغط الدم ، وهذا ميكن اأن يوؤدى اإىل حتليل اأ�ضهل ورمبا اأ�ضرع من اختبار 

."engadget " الدم مع نف�س دقة تقريبا، وفقا ملا ن�ضره موقع
وتقوم التجربة على م�ضح العني بدرجة 45 درجة، ومن املفرت�س اإجراء 
املزيد من البحوث حل�ضم ما اإذا كان النموذج يحتاج اإىل تعديل ل�ضور اأكرب 
فى  العلماء  ا�ضتخدمها  التى  تلك  من  اأك��رب  بيانات  وجمموعة  اأ�ضغر،  اأو 

التجربة، لبدء تطبيق هذه التقنية قريبا.

تقرير طبي يحذر من تناول 4 اأطعمة قبل النوم
�ضاق. لكن  اأمنية كل منا يف نهاية يوم عمل  وجبة �ضهية يعقبها نوم هانئ، 
دون  حت��ول  ق��د  ال��ع�����ض��اء،  ط��ع��ام  يف  نتناولها  ال��ت��ي  ال�ضهية  ال��وج��ب��ات  بع�س 
مريور"  "ديلي  �ضحيفة  تقدم  لذلك  ن�ضتحقها.  التي  االأمنية  ه��ذه  حتقق 

الربيطانية، ، ن�ضيحة باالمتناع عن تناول بع�س االأطعمة قبل النوم:
عن  �ضحي  كبديل  الداكنة  ال�ضوكوالته  تو�ضف  م��ا  غالًبا  ال�ضوكوالته:   -
االأنواع االأخرى، غري اأنها لي�ضت البديل املثايل؛ فال�ضكوالته الداكنة حتتوي 
على ثيوبرومني من�ضط يزيد معدالت �ضربات القلب؛ ما يت�ضبب يف حالة 

من عدم االرتياح. 
- التوابل: ال يوجد �ضيء مثل الكاري يف الوجبات اجلاهزة، لكن هذا النوع 
من التوابل وغريه مما يعطي نكهة لبع�س اأف�ضل اأطباقنا، رمبا يوؤدي اإىل 
عدم نوم. ووفًقا ملجلة "هيلث"، وجدت درا�ضة اأجريت يف اأ�ضرتاليا اأن ال�ضباب 
الذين �ضبوا �ضل�ضة تابا�ضكو وامل�ضطردة على ع�ضائهم، كانت لديهم م�ضكات 
يف النوم، وناموا اأقل عمًقا ممن تناولوا ع�ضاًء خالًيا من التوابل التي ميكن 

اأن تت�ضبب يف احلمو�ضة.
ميثل  ال���ذي  ال��ربوت��ني  على  وال��دج��اج  اللحم  يحتوي  وال���دج���اج:  اللحم   -
النوم  اأث��ن��اء  عمله  ع��بء  تقليل  ينبغي  ال���ذي  اله�ضمي  اجل��ه��از  على  عبًئا 
بن�ضبة %50. وتناول الربوتني يجعل اجل�ضم يركز على اله�ضم بداًل من 
مريور"  "ديلي  تن�ضحك  هانئ،  ن��وم  على  وللح�ضول  ال��ن��وم.   على  الرتكيز 
ا�ضرتخاء  على  ت�ضاعد  كيميائية  خ�ضائ�س  لديها  غذائية  عنا�ضر  بتناول 
اليا�ضمني  واأرز  احللوة،  والبطاطا  وامل��وز،  واحلليب،  الكرز،  مثل  الع�ضات، 

)التاياندي(. 
- برجر اللحم املدخن مع اجلنب:الدهون املوجودة يف �ضطرية برجر اللحم 
اأن ميتد  ب��دوره ميكن  ه��ذا  املعدة،  اإنتاج احلم�س يف  املدخن واجل��نب حتفز 
اإىل املريء ويت�ضبب يف حمو�ضة كافية الإبقائك م�ضتيقًظا. كما اأن االأطعمة 
الغنية بالدهون، مثل اجلنب، تخفف احلاجز بني املريء واملعدة؛ ما يعني اأن 
احلم�س نف�ضه ميكن اأن يت�ضرب اإىل اأماكن ال ينبغي اأن يكون موجوًدا فيها.

الهاتف؟ خمرتع  هو  • من 
- جراهام بل

الفوتوغرايف؟ الت�شوير  اآلة  خمرتع  هو  • من 
- جورج اإي�ضتمان

؟ املذياع  خمرتع  هو  • من 
- دي فور�ضت

؟ التلفاز  خمرتع  هو  • من 
- فيل فارنذورث 

؟ املكرر  حذف  بعد  البخاري  الإمام  اأحاديث  عدد  • كم 
- 2762 حديث

منها: نذكر  الطبية  املبتكرات  من  العديد  يف  الف�ضل  الرازي  بكر  اأبو  للعامل  اأن  تعلم  • هل 
� اأنه اأول من ا�ضتخدم فتيلة اجلرح.

� وهو اأول من ا�ضتخدم الر�ضا�س االأبي�س يف املراهم.
� وهو اأول من اأدخل الزئبق يف امل�ضهل.

� وهو اأول من اأجرى التجارب على احليوان، فقد جرب العقاقري على القرود اأواًل للتاأكد من فاعليتها.
هو اأول من ف�ضل الطب عن ال�ضيدلة، فجعل ال�ضيدلة علماً م�ضتقًا قائماً بذاته. بعد اأن كانت ال�ضيدلة 

مت�ضلة بالطب، وهو اأول من اكت�ضف عامل الوراثة.
وكذلك هو وا�ضف دائي اجلدري واحل�ضبة.

والرازي يعترب اأ�ضهر اأطباء العرب يف الع�ضر العبا�ضي على االطاق. فيل�ضوف حكيم، كيماوي، اأولع بال�ضعر 
واملو�ضيقى يف �ضغره، ثم عكف على درا�ضة الطب والفل�ضفة والكيمياء فنبغ وا�ضتهر. توىل تدبري مار�ضتان 
كتبه  اأج��ل  يعترب  ال��ذي  )احل���اوي(  موؤلفاته  واأه��م  بغداد  الع�ضوي يف  البيمار�ضتان  اأطباء  رئا�ضة  ثم  ال��ري، 
ابتكر خيوط اجلراحة من م�ضارين احليوانات. وهو  اأول من  ال��رازي  واأعظمها يف �ضناعة الطب. ويعترب 
اأول من و�ضف دائي اجلدري واحل�ضبة حق الو�ضف، وذلك يف ر�ضالة كبرية تعد مفخرة من حفاظ  اأي�ضاً 
املوؤلفات الطبية عند العرب. وفيها اأول بيان �ضريري للجدري. وقد نقلت هذه الر�ضالة اإىل خمتلف لغات 

العامل.

الطالب املجتهد
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فوائد الربتقال

يحتوي الربتقال على 80 % من وزنه ماء و حوايل 2 % دهون و حوايل 
% �ضكريات   3 و حوايل  احما�س  و  % مواد معدنية  و5  % الياف   10
وفيتامينات. يوجد يف الربتقال اماح معدنية مثل الكبريت و الفو�ضفور 

و الكال�ضيوم ونحا�س و فيتامني �ضي وفيتامني بي1 وبي 2
و  ال��ربد  المرا�س  مقاوم  العظام  يف  الكل�س  تثبيت  على  الربتقال  ي�ضاعد 
انه  الربتقال  الت�ضو�س كذلك من فوائد  اال�ضنان من  ي�ضاعد على حماية 

ين�ضط الدورة الدموية ويقوي الكبد...
ال ين�ضح �ضرب ع�ضري الربتقال للم�ضابني بقرحة املعدة و االثنى ع�ضر.

لَت درا�ضة �ضينية حديثة، اإِىَل اأن تناول ال�ضاي ال�ضاخن ِجّداً  َتَو�ضَّ
ة بالن�ضبة لدى املدخنني ومتعاطي  قد ي�ضبب �ضرطان املريء َخا�ضَّ

الكحول.
�َضة العلوم الطبيعية الوطنية  الدرا�ضة اأجراها باحثون من )ُموؤَ�ضَّ
 Annals of( دورية يِف  نتائجها، موؤخرا،  ون�ضروا  ال�ضينية(، 

Internal Medicine( العلمية.
ب�ضكل عام بتعاطي  املريء مرتبط  اأن �ضرطان  الباحثون،  واأَْو�َضَح 
باملر�س  ال�ضخ�س  ��اَب��ة  اإِ���ضَ احتمالية  ل��ك��ن  وال��ت��دخ��ني،  ال��ك��ح��ول 
�ضتت�ضاعف 5 مرات اإذا َما تناول ال�ضاي ال�ضاخن ِجّداً مع م�ضروب 

كحويل، و�ضتت�ضاعف مرة واحدة اإذا َما تناوله اأثناء التدخني.

 456 اأكر من  ويف درا�ضة هي االأكرب من نوعها، تابع الباحثون 
َعاماً،  و79   30 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال�ضني  يِف  �ضخ�س  األ���ف 

لفرتة امتدت اإِىَل 9 �ضنوات ون�ضف، َوْفقاً ل�”االأنا�ضول”.
اأ�ضبوعياً  ال�ضاي  �ضربوا  ال��ذي��ن  امل�ضاركني  م��ن  الباحثون  وطلب 
ال�)�ضاخنة  اأو  ال�)�ضاخنة(،  اأو  بال�)دافئة(،  احل��رارة  درج��ة  و�ضف 
جداً( ِباالإِ�َضاَفِة اإِىَل عاداتهم مع التدخني و�ضرب الكحول، وخال 

يَب حوايل 1700 �ضخ�س ب�ضرطان املريء. فرتة الدرا�ضة اأُ�ضِ
يِف العامل،  ال�ضرطان �ُضيوعاً  اأن��واع  اأكر  اأحد  امل��ريء هو  و�ضرطان 
ْوِليَّة  الدَّ للوكالة  َوْفقاً  �َضَنِوّياً،  �ضخ�س  األف   400 بوفاة  ويت�ضبب 

لبحوث ال�ضرطان.

ال�ساي ال�ساخن يزيد خطر االإ�سابة 
بـ�سرطان املريء!

ن�شاء يرتدين الكيمونو ينظرن اإىل اأزهار الكرز املزهرة يف حديقة �شينجوكو جيوين الوطنية بطوكيو.  )رويرتز( 

كان خالد من املتفوقني يف مدر�ضته حني اعلنت املدر�ضة عن م�ضابقة كبرية الفائز فيها �ضيفوز برحلة جميلة 
ان ي�ضرتي له  امنية خالد فاباه الي�ضتطيع  ،كانت هذه  �ضاعة قيمة  اليه  انا يف حاجة  ..ه��ذا ما  و�ضاعة قيمة 
واحدة غالية، اذن �ضيح�ضل عليها من هذه امل�ضابقة وا�ضتعد اجلميع، بذل خالد كل جهد و�ضهر كثريا راجع 
�ضفت  املرتقب..  اليوم  جاء  حتى  معلومة،  وكل  عون  لكل  �ضيحتاج  فهو  وقيمة  كثرية  معلومات  واختزن  كتبا 
الطاوالت والكرا�ضي وبداأ املتناف�ضون من فرق املدار�س تتناف�س..  اجلميع يبذل جهده، ع�ضر مدار�س ا�ضرتكت 
يف هذه امل�ضابقة تقابلت كل مدر�ضتني حتى اقرتبت النهاية.. نعم االن بقيت مدر�ضتان فقط انها مدر�ضة خالد 
واملدر�ضة املناف�ضة لها، وبداأت اال�ضئلة تتواىل وخالد وزميله يبذالن جهدا كبريا كان الن�ضيب االكرب خلالد 
لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله، اما املدر�ضة االخرى فكان الطالبان يبذالن جهدا خارقا ليتفوقا عليه 
وكانت اال�ضئلة تنهمر عليهما وكاأنها ر�ضا�ضات يجب حتا�ضيها ولكن مل ي�ضتطيعا ذلك فقد بداأت عامتهما تقل 
وترتفع عامات خالد وزميله، وبداأ ال�ضياح يعلو والت�ضجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي، وعندما اطلقت �ضفارة 
النهاية واعلنت املدر�ضة الفائزة كانت مدر�ضة خالد، ف�ضفق اجلميع بحرارة وجاء مدير املدر�ضة ليقول: لقد 
�ضرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�ضت لدى مديره.. 
ف�ضحك اجلميع لهذا املديح و�ضفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز االول كان خالد، فاز ب�ضاعة قيمة هدية من 
املدر�ضة ورحلة جميلة له ولزميله و�ضهادة تقدير جميلة لكل منهما �ضيعلقها على احلائط لتكون ذكرى، وعاد 

للبيت يلب�س ال�ضاعة ويحمل �ضهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة.


