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الدهون �شديقة الب�شرة اجلافة 
قالت خبرية التجميل الأملانية بريجيت هوبر اإن الدهون تعد �صديقة 
للب�صرة اجلافة، حيث اإنها حتميها من اجلفاف واملوؤثرات البيئية من 
ناحية، ومتدها بالرطوبة ومتنحها ملم�صاً ناعماً وخمملياً من ناحية 

اأخرى.
بالدهون  الغنية  الكرميات  ا�صتعمال  اأي�صاً  اأنه ينبغي  واأ�صافت هوبر 
املنطقة  ه���ذه  مت��د  اإن��ه��ا  ح��ي��ث  ب��ال��ع��ن،  امل��ح��ي��ط��ة  باملنطقة  للعناية 

احل�صا�صة مبواد الرتطيب الالزمة.
اجلل  و�صادات  ا�صتعمال  الغر�ض  لهذا  الأف�صل  اأن��ه من  اإىل  واأ���ص��ارت 
للعن، لأنها تفرز  خ�صي�صاً  وامل�صممة  الل�صق  ذاتية   Gel Pads
الو�صادات  ه��ذه  ه���ادف.  وتتمتع  بها على نحو  امل��رك��زة  الفعالة  امل��واد 
على  ال�صتدلل  وميكن  الأم��د.  وطويل  وف��وري  مركز  عناية  بتاأثري 
املدونة  املكونات  بع�ض  العناية من خالل  الدهون يف كرميات  وج��ود 

 .Ceramides اأو كلمة lipids على العبوة، مثل كلمة

تقنية لتعديل اجلينات قد تزيد خطر ال�شرطان 
حذر علماء من اأن تكنولوجيا لتعديل اجلينات ي�صتك�صفها العلماء يف 
اأنحاء العامل كو�صيلة لإزالة وا�صتبدال الت�صوهات اجلينية قد تت�صبب 

دون ق�صد يف زيادة خطر الإ�صابة بال�صرطان يف اخلاليا.
كارولين�صكا  ومعهد  الربيطانية  كمربدج  جامعة  من  باحثون  وق��ال 
ال�صويدي اإن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لتقييم ما اإذا كان 
ا�صتخدام تقنية )كري�صرب-كا�ض9(، وهي نوع من املق�صات اجلزيئية 
التي ت�صتخدم يف تعديل اجلينات، قد يوؤدي اإىل تطوير عالجات من 

�صاأنها زيادة خطر الإ�صابة بال�صرطان.
تقنية  اأن  ك��م��ربدج  يف  تايبال  جو�صي  بقيادة  الباحثن  فريق  ووج��د 
تلف  م��ن  اخل��الي��ا  حلماية  م�صممة  اآل��ي��ة  تفعل  )كري�صرب-كا�ض9( 

احلم�ض النووي وهو ما يجعل التعديل اجليني اأكرث �صعوبة.
واخلاليا التي تفتقر اإىل هذه الآلية ي�صهل تعديلها بدرجة اأكرب من 
اخلاليا الطبيعية، وهو ما قد يوؤدي اإىل حالة يوجد فيها مبجموعات 
ال��ت��ي تفتقد الآلية  اأك���رب م��ن اخل��الي��ا  امل��ع��دل��ة جينيا ع��دد  اخل��الي��ا 

الرئي�صية التي حتمي من تلف احلم�ض النووي.
ويف بحث ن�صر يف دورية نيت�صر ميدي�صن، حذر العلماء من اأن غياب 
�صرطانية،  تكون  لأن  عر�صة  اأك��رث  يجعلها  اخلاليا  يف  احلماية  اآلية 

لأنه مل يعد من املمكن ت�صحيح تلف احلم�ض النووي.
وقالت تايبال يف بيان ن�صر مع البحث رغم اأننا ل نفهم بعد الآليات ... 
نعتقد اأن الباحثن يحتاجون اإىل اإدراك املخاطر املحتملة عند تطوير 
مبجرد  نتائجنا  ن�صر  قررنا  ال�صبب  لهذا  واأ�صاف  جديدة.  عالجات 
كري�صرب-كا�ض9  با�صتخدام  تعديلها  مت  التي  اخلاليا  اأن  اكت�صافنا 
نوفارت�ض  معهد  يف  ث��ان  فريق  وتو�صل  �صرطانية.  ت�صبح  اأن  ميكن 
ُن�صرت  م�صابهة  نتائج  اإىل  املتحدة  بالوليات  بو�صطن  يف  لالأبحاث 

ام�ض الأول الثنن اأي�صا يف نف�ض الدورية.

اإنقاذ 5000 م�شابة ب�شرطان الثدي من م�شاق الكيماوي
اأ�صاد خرباء بدرا�صة حديثة اأجراها العديد من العلماء الربيطانين 
موؤخراً، والتي خل�صت اإىل اأن عدداً كبرياً من الن�صاء امل�صابات ب�صرطان 

الثدي يتاأثرن �صلباً بالعالج الكيماوي. 
وبح�صب الدرا�صة فاإن ما ي�صل اإىل 5000 مري�صة ب�صرطان الثدي، 
ك�صفت  كما  �صنوياً.  القا�صي  الكيماوي  للعالج  التعر�ض  �صيتجننب 
الأبحاث التي �صملت اختباراً جينياً ملجموعة من الن�صاء باأن ما يقرب 
من ثلث الن�صاء امل�صابات ب�صرطان الثدي ميكن اأن يتجننب اخل�صوع 

للعالجات الكيماوية. 
األي�صرت رينغ من م�صت�صفى رويا مار�صدن يف لندن يف  وقال الدكتور 
اأكرب  تعترب  الدرا�صة  اإن  الربيطانية،  م��ريور  ل�صحيفة  له  ت�صريح 
�صتتفادى  اإذ  ع��ام��اً،   20 منذ  ال��ث��دي  �صرطان  اإجن���از طبي يف جم��ال 
املري�صات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ل تفيد كثرياً يف عالج 
اأ�صادت الرئي�صة التنفيذية ملنظمة عالج �صرطان  املر�ض. من جهتها 
اأنها  وقالت  اجلديد  بالكت�صاف  مرغنا،  ديليث  بريطانيا،  يف  الثدي 
تاأمل باأن ت�صاعد هذه النتائج على حت�صن ا�صتخدام الأطباء للعالج 
الكيماوي يف عالج مر�صى ال�صرطان، واأن تتحرر الآلف من الن�صاء 

�صنوياً من عذاب العالج الكيميائي. 
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دورات النوم املتقطعة مرتبطة بالتقلبات املزاجية 
اأفادت درا�صة بريطانية اأن الأ�صخا�ض الذين يعانون دورات نوم متقطعة اأو 
لديهم تنوع اأقل يف م�صتويات الن�صاط الذي يقومون به على مدار ال�صاعة 
قد يكونون اأكرث عر�صة لالإ�صابة بالكتئاب وال�صطرابات ثنائية القطب 
اأخرى تتعلق بال�صحة النف�صية. وتو�صلت درا�صات �صابقة  �صمن م�صكالت 
اإىل اأن الأ�صخا�ض الذين ل يتوافق ايقاعهم احليوي اأو �صاعتهم البيولوجية 
مع روتينهم اليومي، مثل العمل يف نوبات مق�صمة اأو نوبات م�صائية، رمبا 
اأكرث عر�صة مل�صاكل انفعالية و�صلوكية ونف�صية. وفح�صت الدرا�صة احلالية 
 91015 ع��دده��م  بلغ  مل�صاركن  �صاعة   24 م��دار  على  اليومي  الن�صاط 
م�صاركا وافقوا على ارتداء اأجهزة لقيا�ض الت�صارع حول املع�صم ملدة اأ�صبوع 
ال�صحة  ب�صاأن  ا�صتطالعات  على  اأج��اب��وا  ث��م  و2014   2013 عامي  يف 
يف  التباين  مدى  على  الباحثون  ورك��ز  قليلة.  ب�صنوات  ذلك  بعد  النف�صية 
م�صتويات ن�صاط امل�صاركن بن اأكرث الأوقات ان�صغال واأكرثها ا�صرتخاء يف 
دورة من 24 �صاعة. وق�صم الباحثون بعدها امل�صاركن اإىل خم�ض جمموعات 
بناء على النتائج. ووجدوا اأن تراجع هذا التباين الن�صبي مبقدار اخلم�ض 
اكتئابي  ل�صطراب  التعر�ض  خلطر  املئة  يف  �صتة  ن�صبته  بارتفاع  مرتبط 
11 يف املئة يف خطر الإ�صابة  �صديد ي�صتمر مدى احلياة وبارتفاع ن�صبته 
الإ�صابة  احتمال  يف  باملئة  اثنان  قدره  وبارتفاع  القطب  ثنائي  با�صطراب 
بتقلب املزاج. وقال رميوند لم الباحث يف الطب النف�صي بجامعة بريت�ض 
كولومبيا يف فانكوفر بكندا، والذي مل ي�صارك يف الدرا�صة "تنظيم الإيقاع 
اليومي �صروري للحفاظ على احلالة املزاجية والأداء الإدراكي الأمثل". 
يف  وال�صتيقاظ  النوم  اأي  للنوم  منتظم  اتباع جدول  هذا  "ي�صمل  واأ�صاف 
مما  وال��ت��م��اري��ن  الأن�صطة  مم��ار���ص��ة  على  وامل��واظ��ب��ة  تقريبا  ال��وق��ت  نف�ض 
ي�صاعد على �صبط الإيقاع احليوي وجتنب التعر�ض لل�صوء يف وقت متاأخر 
من الليل )مثل �صوء الهاتف املحمول( وجتنب اأو حل م�صكلة تغيري الإيقاع 

احليوي اليومي ب�صبب نوبات العمل".

بحمى  وفيات   5
الوادي املت�شدع 

كينيا  يف  ال�صحة  قطاع  يف  م�صوؤول  ق��ال 
ب�صبب  حتفهم  لقوا  اأ�صخا�ض  خم�صة  اإن 
خالل  املت�صدع  ال��وادي  بحمى  اإ�صابتهم 
الأ�صبوع املن�صرم يف اأول تقارير عن عودة 
اأك��رث من  املر�ض منذ اأن ت�صبب يف وف��اة 

عقد. قبل  �صخ�ض   200
وت���ق���ول م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة اإن 
لالإن�صان  ينتقل  ال��ع��دوى  �صديد  املر�ض 
عرب البعو�ض اأو التعر�ض لدم اأو اأع�صاء 
ح��ي��وان��ات م�����ص��اب��ة. وق���ال ع��ب��د احلكيم 
ال�صحية  التنفيذية  اللجنة  ع�صو  بيلو 
ملقاطعة واجري يف �صمال �صرق كينيا التي 
�صخ�صن  اإن  الوفيات  اأن��ب��اء  منها  وردت 
الثالثة  ت��ويف  فيما  امل�صت�صفى  يف  توفيا 

الآخرون يف منازلهم. 
الثنن  ي����وم  الأوىل  ال����وف����اة  وح���دث���ت 
املا�صي. واأ�صاف اأن �صخ�صن يعتقد اأنهما 
امل�صت�صفى.  اإىل  دخ��ال  باملر�ض  م�صابان 
اللحوم  ب��ي��ع  م��ن��ع��ت  امل��ق��اط��ع��ة  اإن  وق����ال 
مل��دة ع�صرة اأي��ام ك��اإج��راء اح��رتازي وبعد 
مرورها �صيتم اتخاذ قرار ب�صاأن جتديد 
احل��ظ��ر اأو رف��ع��ه. وي��ق��در م�����ص��وؤول��ون اإن 
نحو 50 راأ�صا من املا�صية نفقت، اأغلبها 

من اجلمال والغنم، منذ بداية ال�صهر.

مو�شيقار اأمريكي 
يقاطع مهرجان 
تدعمه ا�شرائيل

يف  الإ�صرائيلية  ال�صفارة  عمدت 
اإىل  الأمل���ان���ي���ة  برلن   ال��ع��ا���ص��م��ة 
املو�صيقى  مهرجان  يف  ال�صتثمار 
وقدمت  كولتور"  رادي��و  "البوب 
ال��دع��م امل���ايل، الأم���ر ال���ذي حدا 
ب��ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��و���ص��ع علم 
ب��ط��اق��ات الدعوة  اإ���ص��رائ��ي��ل ع��ل��ى 
املمولة  ال���دول  اأع���الم  اإىل جانب 

للمهرجان.
املو�صيقار  اأع���ل���ن  ذل����ك  وب�����ص��ب��ب 
الأم�����ريك�����ي  ج�����ون م���و����ض  اإل���غ���اء 
املهرجان بح�صب ما  م�صاركته يف 
ذكرت �صحيفة هاآرت�ض واأ�صافت: 
امل�صاركة  ي����ن����وي  ك������ان  ال���ف���ن���ان 
بالدعم  ع���ل���م���ه  ق���ب���ل  ب���احل���ف���ل 
اأن��ه رف�ض  اإل  الإ�صرائيلي،  امل��ايل 
امل�صاركة بعد معرفته، واأن مو�ض 
لي�ض الوحيد الذي قرر مقاطعة 

اإ�صرائيل ثقافيا.
اأن  اأي�������ص���اً  وذك�������رت ال�����ص��ح��ي��ف��ة 
�صوبينغ  الربيطانين  الفنانن 
اأي�صا  ق���ررا  وري��ت�����ص��ارد دو����ص���ون، 
املهرجان  يف  م�صاركتهما  اإل���غ���اء 
الفل�صطينين،  م����ع  ت�����ص��ام��ن��ا 
ح��رك��ة مقاطعة  مل��ن��ظ��م��ة  ودع���م���ا 

.BDS اإ�صرائيل
التي  الأوىل  امل����ّرة  لي�صت  وه���ذه 
اأنه  اأمر كهذا، حيث  يحدث فيها 
العام  اأن��ه  اإىل  ال�صحيفة  اأ���ص��ارت 
فنانن  ث��م��ان��ي��ة  األ���غ���ى  امل���ا����ص���ي 
م�صاركتهم يف املهرجان لالأ�صباب 

نف�صها.

ا�شرتاطات هامة 
عند التربع بالدم

كر�صتن  الأملانية  الطبيبة  قالت 
بع�ض  ه�����ن�����اك  اإن���������ه  ����ص���ف���اي���ج���ر 
للتربع  ال���ه���ام���ة  ال�����ص����رتاط����ات 
بالدم، اأبرزها األ يقل وزن اجل�صم 
عمر  ي��ق��ل  واأل  ك��غ��م   50 ع���ن 

املتربع عن 18 عاماً.
كما ينبغي األ يكون املتربع م�صاباً 
ب���اأم���را����ض معدية  ال���ت���ربع  وق����ت 

كنزلة برد مثاًل.
واأ�صارت �صفايجر اإىل اأنه ل يجوز 
التربع بالدم مبعدل يزيد عن 4 
للن�صاء،  بالن�صبة  ال��ع��ام  يف  م��رات 
للرجال،  بالن�صبة  م��رات   6 وع��ن 
مع مراعاة اأن يكون هناك فا�صل 
زم��ن��ي ب��ن ك��ل م��رة ت��ربع ل يقل 

عن 56 يوماً.  

الوحدة ت�شاعف 
احتمال املوت 

قالت الباحثة يف اأمرا�ض القلب مب�صت�صفى 
فينغارد  اآن  اجل�����ام�����ع�����ي،  ك���وب���ن���ه���اغ���ن 
كري�صتين�صن، باأن الوحدة باتت اأمراً �صائعاً 
يف اأي��ام��ن��ا ه��ذه اأك���رث م��ن اأي وق��ت م�صى، 
واأن الوحدة والعزلة الجتماعية ترتبطان 
والنوبات  القلب  باأمرا�ض  وثيقاً  ارتباطاً 

القلبية. 
خ�ص�صتها  درا���ص��ة  فينغارد  اآن  اأج���رت  وق��د 
موؤمتر  يف  وناق�صتها  الدكتوراة،  لأطروحة 
"طب القلب الأوربي" الذي اأقيم يف مدينة 
دب��ل��ن م����وؤخ����راً.  واأج���ري���ت ال���درا����ص���ة على 
13.463 مري�صاً م�صابن بنق�ض تروية 
القلب، وعدم انتظام �صربات القلب، وف�صل 

القلب،  �صمام  اأمرا�ض  اإىل  اإ�صافة  القلب، 
لتقييم  معياراً  ال��وح��دة  الباحثة  وات��خ��ذت 
حالتهم.  وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن الوحدة 
هي اأحد املوؤ�صرات القوية على املوت املبكر، 
واخللل يف ال�صحة العقلية لدى الأ�صخا�ض 
الذين يعانون من اأمرا�ض القلب املختلفة، 
كما اأظهرت الدرا�صة باأن ال�صعور بالوحدة 
مرتبط ب�صكل وثيق بتدهور حالة املر�صى 
القلبية،  اأمرا�صهم  ن��وع  ع��ن  النظر  بغ�ض 
وح��ت��ى ب��ع��د الأخ����ذ ب��ع��ن الع��ت��ب��ار، العمر 
الأخ����رى،  والأم���را����ض  التعليم  وم�����ص��ت��وى 
وح����ج����م اجل���������ص����م، وال����ت����دخ����ن وت����ن����اول 

الكحول.

وب�صكل عام يحذر اخلرباء من الأطعمة الغنية بال�صكر، 
وال�صيلوليت  ال��ت��ج��اع��ي��د  ظ��ه��ور  ف��ر���ص��ة  ت��زي��د  اأن���ه���ا  اإذ 
واأي�صا  باجل�صم(  معينة  مناطق  يف  الدهنية  )التكتالت 
من الكافين والكحوليات التي ت�صحب املاء من اجل�صم. 
وفيما يلي بع�ض املواد الغذائية التي يوؤدي الإكثار منها 

اإىل الإ�صراع يف ظهور عالمات العجز:
امل�صروبات  م��ن  ال��ف��واك��ه  ع�صري  ك��وب  املعلبة:  الع�صائر 
ويعتقد  ال��ن��ا���ض،  م��ن  الكثري  اإف��ط��ار  م��ائ��دة  على  الثابتة 
اأن كل لرت  اأنها �صحية، لكن من املهم معرفة  الكثريون 
ال�صكر  من  غ��رام   100 نحو  على  يحتوي  الع�صري  من 
احلرارية  ال�����ص��ع��رات  م��ن  ت��زي��د  ل  فالع�صائر  وب��ال��ت��ايل 
فح�صب، بل اإنها ت�صاهم يف تدمري اخلاليا وبالتايل ظهور 
"فوكو�ض"  جملة  ن�صرته  لتقرير  وفقا  العجز،  عالمات 

الأملانية.
على  الثابتة  الأ�صياء  من  اأي�صا  القهوة  فنجان  القهوة: 
مائدة الإفطار وخالل اليوم، ورغم اأن القهوة من املنبهات 
ال�صهرية اإل اأنها تقلل من ن�صبة ال�صوائل يف الدم وجتعل 
اجل�صم يفقد ن�صبة اأكرب من ال�صوائل والفيتامينات التي 
ت�صل للج�صم عرب ال�صوائل. وبالتايل فاإن من يكرث من 
تناول القهوة، يفقد مع الوقت ن�صبة كبرية من ال�صوائل 

وبالتايل تقل رطوبة الب�صرة وتظهر التجاعيد مبكرا.
اأن املواد الغذائية الغنية  احللويات: القاعدة العامة هي 
بال�صكر، توؤثر على مرونة اجللد نظرا لأن جزيئات ال�صكر 
تتفاعل مع الربوتن وتقلل ليونة اجللد وبالتايل تظهر 
توؤثر  نف�صه  الوقت  يف  ال�صيلوليت.  وحتديدا  التجاعيد 
زيادة ال�صكر يف اجل�صم على الإن�صولن وهو ما يوؤدي على 

املدى الطويل اإىل اإتالف اخلاليا.

ال��ب��ي��ت��زا: تكمن خ��ط��ورة الإك���ث���ار م��ن ت��ن��اول ال��ب��ي��ت��زا يف 
احتوائها على ن�صبة كبرية مما يعرف بالدهون التقابلية 
امللح.  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�صبعة(  غ��ري  ال��ده��ون  م��ن  )ن���وع 
الدهني  ال��ربوت��ن  ن�صبة  ال��ده��ون خلف�ض  ه��ذه  وت���وؤدي 
مرتفع الكثافة )اإت�ض دي اإل(، الذي يحافظ على مرونة 
الأوردة ويحمي اخلاليا كما اأن تراجع ن�صبته يف اجل�صم 

يوؤثر على الذاكرة، وفقا ملوقع "غيزوند هويته".
ن�صبة  م��ن  والتحمري  القلي  ي��زي��د  املقلية:  البطاط�ض 
وفقا  اخل����رباء  وين�صح  ال��ط��ع��ام.  يف  التقابلية  ال��ده��ون 

لتقرير "فوكو�ض" با�صتخدام زيت جوز الهند للقلي.
عام  ب�صكل  اجل��اه��زة  الوجبات  حتتوي  اجل��اه��ز:  احل�صاء 
على ن�صبة كبرية من امللح، وبالتايل فاإن تناول طبق من 
امللح ليوم  احل�صاء اجلاهز يغطي احتياجات اجل�صم من 
الدم  لرفع �صغط  امللح يف اجل�صم  زي��ادة  وتت�صبب  كامل. 

وهو ما ي�صر باخلاليا.

خم�شة �أطعمة لب�شرة �أجمل و�شعر �أكرث ملعانًا
يحتاجه  مب��ا  اجل�صم  مي��د  ال��ذي  املنا�صب  ال��غ��ذاء  اختيار 
تاأخري تلف اخلاليا، وبالتايل  من فيتامينات ي�صاعد يف 
يوؤخر ظهور عالمات العجز ويحافظ على املظهر ال�صاب، 
على  واللمعان  الب�صرة  على  الن�صارة  اإ�صفاء  على  عالوة 

ال�صعر والأظافر.
توفر الطبيعة جمموعة من الأغذية التي ت�صفي جماًل 
م�صتح�صرات  تقدمه  م��ا  يفوق  وال�صعر  للب�صرة  وملعاناً 
�صركات التجميل. وا�صتعر�صت جملة "بريغيته" الأملانية 
الأطعمة  اأك���رث  م��ن  الإل���ك���رتوين خم�صة  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى 

املفيدة للجمال:

للراغبات يف اجلمال،  عنها  غنى  ل  فاكهة  التفاح:   1-
ل�صيما واأنه غني بالفيتامينات وم�صادات الأك�صدة، التي 
ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة، كالنيكوتن  حت��م��ي اخل��الي��ا م��ن 
الع�صبي  وال�صغط  لل�صم�ض  البنف�صجية  ف��وق  والأ�صعة 
اأن  وميكن  ال�صيخوخة  عملية  تعّجل  والتي  النوم،  وقلة 

توؤدي لالإ�صابة بال�صرطان واأمرا�ض القلب.
طفولتنا  منذ  جميعاً  تعلمنا  وال��ربت��ق��ال:  الليمون   2-
وتقوية  ال��ربد  ن��زلت  لعالج  والربتقال  الليمون  اأهمية 
اجللد  بقع  ملكافحة  اأهميتهما  تعلمن  هل  ولكن  املناعة، 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ت��ق��دم يف ال��ع��م��ر؟ ف��ي��ت��ام��ن "ج" 
امل���وج���ود يف ال��ل��ي��م��ون وال��ربت��ق��ال ي��ع��زز م��ن اإن���ت���اج مادة 

الكولجن، امل�صوؤولة عن اإك�صاب اجللد ن�صارة و�صباباً.
فيتامن "اأ" الذي  على  ال�صبانخ  يحتوي  ال�صبانخ:   3-
يقوي اخلاليا ويرطب الب�صرة ومينحها ملعاناً. لذا، فاإن 
فيتامن  على  حتتوي  ال��وج��ه  م�صتح�صرات  م��ن  الكثري 

"اأ".
النظر  تقوية  على  اجل��زر  فوائد  تقت�صر  ل  اجل��زر:   4-
"بيتا  اإن��ه غني مب��ادة  ال�صهري، بل  املثل  فقط، كما يقول 
"اأ"،  فيتامن  اإىل  تناولها  بعد  تتحول  التي  كاروتن"، 
الذي يقوم، بالإ�صافة اإىل فوائده املذكورة �صابقاً، بحماية 
الب�صرة من اجلزيئات احلرة الناجتة عن التلوث وامل�صرة 

بالب�صرة.
-5 الأ�صماك: تظهر فوائد تناول الأ�صماك ب�صكل مبا�صر 
الأ�صماك  لغنى  نتيجة  والب�صرة  والأظ��اف��ر  ال�صعر  على 
على  ع�����الوة  اخل���الي���ا،  ت���ق���وي  ال���ت���ي  "بيوتن"،  مب�����ادة 
على  للحفاظ  املفيدة  امل�صبعة  غري  الدهنية  الأحما�ض 

ال�صباب.

احذر هذه الأطعمة لأنها تعجل يف ظهور التجاعيد

تاأخري ظهور �لتجاعيد حلم ي�شعى �لكثريون لتحقيقه من 
�لبع�ض  ما ال يعرفه  لكن  �ملختلفة،  �لكرميات  �أنو�ع  خالل 
�خلاليا  يتلف  و�مل�شروبات  �الأطعمة  بع�ض  من  �الإكثار  �أن 

�شريعا ويوؤدي لتعجيل ظهور عالمات �لتقدم يف �لعمر.
�إنها  �أنو�ع �لطعام �إىل �ل�شمنة فح�شب، بل  ال توؤدي بع�ض 
قد ت�شرع من �لعجز وظهور عالمات �لتقدم يف �لعمر، وهو 
�أمر يرجع �إىل �أن بع�ض مكونات �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�شروبات 
قد يوؤدي �إىل حدوث �أ�شر�ر وتلف باخلاليا. وبالتايل فاإن 
�لغذ�ئية وتاأثريها على �جل�شم قد  �ملو�د  معرفة مكونات 

�لعمر،  يف  �لتقدم  �آث��ار  �إبطاء  يف  ي�شاعد 
�لعناية  طرق  �إىل  بالطبع  باالإ�شافة 

�خلارجية �ملختلفة بالب�شرة.
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�ش�ؤون حملية

جمل�ش املنهل يناق�ش اآفاق العمل ال�شرطي وا�شت�شراف امل�شتقبل

تو�شيات منتدى الفجرية الرم�شاين تدعو ال�شباب ملواكبة توجهات الدولة امل�شتقبلية

�شامل بن ركا�ش ي�شارك املتطوعني يف توزيع وجبات الإفطار

•• ابوظبي - الفجر

حتت �صعار "زايد .. �صرية قائد.. م�صرية اأمن "  و�صمن 
اأب��وظ��ب��ي ال��رم�����ص��ان��ي��ة  ، وبح�صور  جم��ال�����ض ���ص��رط��ة  
م��ع��ايل اأح��م��د ج��م��ع��ة ال��زع��اب��ي  وزي����ر ����ص���وؤون املجل�ض 
الأعلى لالحتاد يف وزارة �صوؤون الرئا�صة ، ناق�ض جمل�ض 
املنهل   يف اأبوظبي مو�صوعاً  عن اآفاق  العمل  ال�صرطي  
�صرطة  ب���دور  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اد   ، امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف 
الوعي  تعزيز   يف  امل�صتمرة  وجهودها  الريادي  ابوظبي 

املجتمعي  عرب املجال�ض الرم�صانية.
 وعقد  املجل�ض بالتعاون بن مكتب �صوؤون املجال�ض يف 
ديوان �صمو ويل عهد اأبوظبي واإدارة ال�صرطة املجتمعية 
بقطاع امن املجتمع و�صمن حملة ال�صرطة حتت �صعار 
" رم�صان اأمن واأمان " ويعد اآخر املجال�ض  الرم�صانية  
ال��وع��ي الجتماعي  ن�صر  رك��زت على  وال��ت��ي  ال��ع��ام  لهذا 

والأمني على م�صتوى اإمارة اأبوظبي.
وت���ن���اول امل��ج��ل�����ض ال����ذي ا���ص��ت�����ص��اف��ه جم��ل�����ض امل��ن��ه��ل يف 
جمموعة  العامري،  ح�صن  الإع��الم��ي  واأداره  اأبوظبي 
ابوظبي يف  �صرطة  بينها جتربة  املهمة من  املحاور  من 
والتطبيقات  احلكومات،  يف  وال�صت�صراف  ال�صت�صراف، 

امل�صتقبلية اجلديدة.
اإدارة  مدير  الكعبي،  حممد  �صليمان  املقدم  وا�صتعر�ض 
ال�صرتاتيجية  مركز  يف  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  البتكار 
وبدايات  تاريخ  اأبوظبي،  ب�صرطة  املوؤ�ص�صي  والتطوير 
 ،2014 ال��ع��ام  م��ن��ذ  امل�صتقبل،  ا���ص��ت�����ص��راف  وم��ف��اه��ي��م 
متهيداً جلعل ا�صت�صراف امل�صتقبل مكوناً رئي�صياً يف عملية 
ذلك  منذ  ب���ادرت  اإذ  ل��دي��ه��ا،  ال�صرتاتيجي  التخطيط 
املتعلقة  التدريبية  وال��دورات  الفعاليات  بتنظيم  احلن 
وا�صت�صراف  العام  ال�صرتاتيجي  ال�صت�صراف  مبفهوم 
التخطيط  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  امل�صتقبل،   ���ص��رط��ة 
ا�صت�صراف  تقنيات  اأه��م  من  تعّد  التي  بال�صيناريوهات 
والتفاعلي،  املنهجي  ال��ت��ن��ب��وؤ  ع��ل��ى  وتعتمد  امل�صتقبل، 
البتكاري  التخّي�ل  اأو  امل�صتقبلي  ال�صت�صراف  معترباً 
يعد  وال��ذي  ال�صرتاتيجي  التخطيط  لعملية  مدخاًل 
بدوره خمرجاً لعملية ال�صت�صراف امل�صتقبلي، ومت تنفذ 

وال�صيناريوهات  ال�صت�صرافية  ال��درا���ص��ات  م��ن  العديد 
جهودها  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�صرطي  العمل  يف  امل�صتقبلية 

لن�صر مفهوم ال�صت�صراف ال�صرتاتيجي بن كوادرها.
�صرطة  مفاهيم  على  تركز  ابوظبي  �صرطة  اأن  واأو���ص��ح 
ومراقبة  امل�صتقبلية،  ال�صرطة  مراكز  مثل:  امل�صتقبل، 

ال���ط���رق ع���ن ط���ري���ق ال����ذك����اء ال���ص��ط��ن��اع��ي وال���ث���ورة 
ال�صناعية الرابعة مبا تت�صمنه من تقنيات عدة، مثل: 
املعزز،  وال��واق��ع  ال�صناعي،  وال��ذك��اء  الأ���ص��ي��اء،  اإن��رتن��ت 
الذكية،  وامل�صت�صعرات  الأب���ع���اد،  الثالثية  وال��ط��اب��ع��ات 
من  ال��ق��ادم  واجل��ي��ل  املكانية،  اجلغرافية  وتكنولوجيا 

والبيانات  ال�صرعة،  الفائقة  اجلرمية  م�صرح  حتليالت 
واجليل  ال��ت��ن��ب��وؤي��ة،  التحليالت  وتكنولوجيا  ال��ك��ب��رية 
ال��ذك��ي��ة والأجهزة  امل��الب�����ض الإل��ك��رتون��ي��ة  ال���ق���ادم م��ن 
اأبوظبي  �صرطة   اإىل  حر�ض  ل��الرت��داء، لفتاً   القابلة 
ملواجهة  ال�����ص��روري��ة  والأدوات  التقنيات  حت��دي��د  على 
�صيما جرائم  التطور، ل  حتديات اجلرمية مبزيد من 

امل�صتقبل املحتملة با�صتخدام التقنيات احلديثة.
وحتدث الرائد دكتور في�صل احمد الكعبي نائب مدير 
ا�صرتاتيجية  ع��ن  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  البتكار  اإدارة 
دول���ة الإم������ارات  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل  
ال�صت�صراف املبكر، يف بناء مناذج م�صتقبلية للقطاعات 
والبيئية  والتنموية  والجتماعية  والتعليمية  ال�صحية 
قدرات  وبناء  احلالية،  احلكومية  ال�صيا�صات  وم��واءم��ة 
�صراكات  وع��ق��د  امل�صتقبل  ا�صت�صراف  جم��ال  يف  وطنية 
تقارير  واإط���الق  تخ�ص�صية  خمتربات  وتطوير  دولية 
الدولة  يف  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م�صتقبل  ح���ول  بحثية 
امل�صتقبل  ا�صت�صراف  من  جتعل  حكومية  اأنظمة  وو�صع 
اجلهات  يف  ال�صرتاتيجي  التخطيط  عملية  من  ج��زءاً 
ل�صت�صراف  و�صيناريوهات  درا�صات  واإط��الق  احلكومية 
"وو�صع اخلطط  القطاعات احليوية  م�صتقبل خمتلف 
وال�صيا�صات بناء على ذلك"، كما تهدف اإىل  حتقيق روؤية 
القيادة الر�صيدة  يف ت�صكيل حكومة امل�صتقبل التي ت�صعى 
التحديات  وا�صتباق  اجل��دي��دة  العاملية  الفر�ض  لتبني 

القت�صادية والجتماعية القادمة.
واأع����رب امل�����ص��ارك��ون ع��ن ب��ال��غ �صكرهم وت��ق��دي��ره��م اإىل 
التنظيم  ح�صن  على  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة 
اخلطط  ل��ل��ت��ع��رف  ل��ه��م  ال���ف���ر����ض  واإت����اح����ة  والإدارة، 
امل�صتقبلي للموؤ�ص�صة الأمنية يف الإمارة ، والوقوف على 
اأف�صل املمار�صات العملية املتميزة يف جمال ال�صت�صراف 
امل�صتقبلي ، م�صريين اإىل اأهمية عقد مثل هذه اجلل�صات 
التنويرية ب�صورة دورية، لتعزيز ال�صراكة وتو�صيع دائرة 
تبادل املعارف والآراء، والعمل على ن�صر ثقافة التميز، 
اأبوظبي  ب�صرطة  واحلديثة  الريادية  اجلهود  مثمنن 
وا�صت�صراف  والب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ي��ز  ث��ق��اف��ة  ن�صر  ت��ع��زي��ز  يف 

امل�صتقبل.

•• الفجرية ـ  الفجر

ملنتدى  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  خل�صت 
الفجرية الرم�صاين، التي تنظمها 
الجتماعية  ال���ف���ج���رية  ج��م��ع��ي��ة 
زايد"  "عام  �صعار  حتت  الثقافية 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  �صمو  ب��رع��اي��ة 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ويل 
الفجرية، وبدعم من غرفة  عهد 
وهيئة  الفجرية  و�صناعة  جت��ارة 
ال���ف���ج���رية ل��ل��ث��ق��اف��ة والإع��������الم، 
حيث  التو�صيات،  من  مبجموعة 
اأك����د امل�����ص��ارك��ون يف امل��ن��ت��دى على 
الرتاثية،  الريا�صات  دعم  اأهمية 
امل�صابقات  ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل  م����ن 
وتعزيز  ال�����ص��ن��وي��ة،  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
م��ف��ه��وم ال��ث��ق��اف��ة ال��ري��ا���ص��ي��ة بن 
الأب���ن���اء يف امل��در���ص��ة، وخ��ل��ق نظام 
ريا�صي �صحي واقعي، يتواءم مع 
املعمول  ال�صرتاتيجية  اخلطط 
بها يف الدولة، اإ�صافة اإىل �صرورة 
الريا�صية  املوؤ�ص�صات  تقييم  اإعادة 

احلالية واملدربن.
اأهمية  على  امل�صاركون  �صدد  كما 
عملية   يف  امل�����������راأة  دور  ت���ع���زي���ز 
ال��ت��ن��م��ي��ة، ل��رت���ص��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا يف 

اأهمية  اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل���ج���ت���م���ع، 
الأ�صري  ال��رتاب��ط  على   الرتكيز 
ون�����ص��ر ع���ادة ال���ق���راءة، ب��ع��ي��داً عن 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل 
عالوة على دعوة جمال�ض ال�صباب 
اإىل ال��ت��وا���ص��ل م��ع دوائ����ر امل���وارد 
الب�صرية  امل��وارد  ووزارة  الب�صرية 
وال����ت����وط����ن ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن عدد 
معار�ض  وفرتها  التي  ال��وظ��ائ��ف 

التوظيف ال�صنوية.
الدولة  ب��ت��وج��ه��ات  اأ�����ص����ادوا  ك��م��ا 
الب���ت���ك���اري���ة وت��ط��ل��ع��ه��ا ال���دائ���م 
�صباب  ودع��������وا  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ن���ح���و 

ال��وط��ن مل��واك��ب��ة ت��وج��ه��ات الدولة 
قدراتهم  وت��وظ��ي��ف  امل�صتقبلية 
حكومة  اإىل  للو�صول  وطاقاتهم 
امل�صتقبل التي تعتمد على البتكار 
وامل��ع��رف��ة اأ���ص��ا���ص��اً ل��ل��و���ص��ول اإىل 

الريادة عاملياً.
املنتدى  يف  امل���������ص����ارك����ون  واأك��������د 
والتنمية  ال��رتب��ي��ة  مفاهيم  على 
وال�صراكة  ال�صحيحة،  الأ���ص��ري��ة 
اأبنائهم  ل�����ص��ون  الآب������اء  ب���ن  م���ا 
املعطيات  وراء  الجن�������راف  م���ن 
الهدامة،  ال�����ص��ل��ب��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الأجيال  حماية  �صاأنها  من  والتي 
القادمة وتعديل م�صار توجهاتهم 
نحو امل�صتقبل، بفكر هادف وبّناء، 
اأه��م��ي��ة احلفاظ  م�����ص��ددي��ن ع��ل��ى 
على اإرث الأوائ��ل واملحافظة على 
احت��اد دول��ة الإم����ارات، ال��ذي جاء 
له  املغفور  بذلها  عظيمة  بجهود 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، 

واإخوانه املوؤ�ص�صون.
����ص���ع���ادة خالد  اأو������ص�����ح  وب���������دوره 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ظ��ن��ح��اين 
الجتماعية  ال���ف���ج���رية  ج��م��ع��ي��ة 
ت���ن���اول  امل���ن���ت���دى  اأن  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
يف ج��ل�����ص��ات��ه ال��رم�����ص��ان��ي��ة، اأب����رز 

الق�صايا التي ركزت على مفاهيم 
الريا�صة  ودور  الوطنية  الرتبية 
يف تنمية املجتمع، واأهمية ال�صباب 
اإىل  اإ�صافة  الوطنية،  وامل�صوؤولية 
دولة  �������ِض  ُم���وؤ����صِّ دور  ا���ص��ت��ع��را���ض 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  الإم���ارات، 
اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن 

ثراه، من خالل تخ�صي�ض اأم�صية 
"على  ب��ع��ن��وان  مئويته  ذك���رى  يف 

خطى زايد.. ريادة وعطاء".
واأ�صار الظنحاين اإىل عقد ندوتن 
الإماراتية  امل��راأة  هما:  ن�صائيتن 
جوهرة التنمية، واحلياة الأ�صرية 
امل�صاركة  اإىل  لف��ت��اً  امل�����ص��ت��دام��ة، 

الريا�صين  جل��م��ع��ي��ة  امل��ت��م��ي��زة 
ب��ال��دول��ة، وج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخلري، 
وجمعية البدية للثقافة والفنون 
ال�صعبية، ونادي الفجرية العلمي، 
يف منا�صط  املنتدى للعام اجلاري 
للدورة  لفتاً  جناحاً  حققت  التي 

اجلديدة.

•• العني - الفجر

����ص���ارك ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ����ص���امل حم��م��د ب���ن ركا�ض 
مع  �صابقاً  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض  ع�صو  العامري 
واملتطوعات من اجلمعيات اخلريية  املتطوعن  فريق 
ال�صائمن  على  الفطار  وجبات  توزيع  يف  والن�صانية 
،التي  وعائالتهم  ال��ط��رق��ات  وم�صتخدمي  ال�صائقن 
�صملت عدد من تقاطعات الإ�صارات ال�صوئية يف مدينة 
العن، وذلك �صمن مبادرة خريية ا�صتمرت طيلة اأيام 

ال�صهر الكرمي.
 واأع��رب ال�صيخ �صامل بن ركا�ض عن �صعادته مب�صاركة 
امل��ت��ط��وع��ن يف ت��وزي��ع وج��ب��ات الإف���ط���ار وال��ت��ي تهدف 
اثناء فرتة  ال�صرعة واحل��وادث املرورية  اىل احلد من 
الفطار، واأثني بن ركا�ض على جهود املتطوعن وكافة 
امل�صروع  اإجن��اح هذا  �صاهمت يف  التي  الداعمة  اجلهات 
اخل���ريي ال���ذي ا���ص��ت��ه��دف ك��ل اجل��ن�����ص��ي��ات ع��ل��ى اأر�ض 

الإمارات.   

للثقافة  زايد  نفذتها  حما�شرة   32
الإ�شالمية  خالل �شهر رم�شان

•• العني - الفجر

الثقافة  التعريف بجوهر  رائ��دة يف  موؤ�ص�صة  تكون  اأن  لروؤيتها يف  جت�صيداً 
الإ�صالمية و ا�صتيعاب املهتدين اجلدد، نفذت دار زايد للثقافة الإ�صالمية 
خالل �صهر رم�صان املبارك عدد 32 حما�صرة ثقافية و دينية بعدة لغات، 
للمهتدين اجلدد و املهتمن بالثقافة الإ�صالمية يف املركز الرئي�صي للدار 

بالعن و اأفرعها اخلارجية باأبوظبي و عجمان.
وت�صمنت �صل�صلة من املحا�صرات الدينية والثقافية التي تعمل على تعزيز 
واإن�صانية  دينية  ق�صايا  وتناق�ض  والروحية  واملعرفية  الثقافية  اجلوانب 
تظهر عظمة ال�صهر الف�صيل، وجاءت املحا�صرات يف املركز الرئي�صي بالعن 
والتي مت تنفيذ عدد 20 حما�صرة بعدة عناوين من اأبرزها، كيف ن�صتقبل 
رم�صان؟ و حمطات ال�صعادة يف رم�صان- ملاذا ن�صعد يف رم�صان؟، و تعاي�ض 
حتديات  ح��ول  "خواطر  ب��ع��ن��وان  حم��ا���ص��رة  ج��ان��ب  اإىل  لت�صعد،  وت�صامح 
امل�صلمن اجلدد الأوائل" و حما�صرة زادنا الإميان وما بعد رم�صان، و من 
اأ�صماء اهلل احل�صنى- العزيز، و حما�صرة زايد و العمل الإن�صاين وحما�صرة 
املهتدين  من  م�صتفيد   1700 احل�صور  عدد  وبلغ  ومبادئ  قيم  اإ�صالمنا 

اجلدد واملهتمن بالثقافة الإ�صالمية 
يف  الت�صامح  قيمة  ب��ن  تنوعت  حما�صرات   7 باأبوظبي  ال���دار  ف��رع  وق���ّدم 
العيد، و  اآداب  واآداب رم�صان،  ال�صوم وحكمه، و ف�صائل  زايد، ونظام  فكر 
حما�صرة  يف اأ�صماء اهلل احل�صنى، باإجمايل ح�صور بلغ 286 مهتدي جديد 

و مهتم بالثقافة الإ�صالمية.
كما نظم فرع الدار يف عجمان عدد 5 حما�صرات حملت عناوين خمتلفة 
من اأهمها  "اأحكام ال�صيام" بثمان لغات و"حما�صرة التقوى طريق النجاح" 
باللغة الجنليزية، وحما�صرة "زايد والعمل الإن�صاين" باللغة الجنليزية  
و  الجن��ل��ي��زي��ة  و  ال��رو���ص��ي��ة  باللغة  تقدميها  مت  العيد  اأح��ك��ام  وحم��ا���ص��رة 
بالثقافة  واملهتمن  اجل��دد  املهتدين  من  امل�صتفيدين  ع��دد  وبلغ  ال�صينية 

الإ�صالمية 417 م�صتفيد.
للثقافة  ل��دارزاي��د  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�صنيدي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور خلفان  واأك���ّد 
و  لل�صيام  اجل��دد  املهتدين  تهيئة  على  ال��دار  حر�ض  بالنابة  الإ�صالمية 
املتنوعة  املحا�صرات  خالل  من  الف�صيل  ال�صهر  ا�صتقبال  كيفية  و  ف�صله 
التي مت تنظيمها يف املركز الرئي�صي بالعن والأف��رع اخلارجية  باأبوظبي 

وعجمان ، وقدمها نخبة من اأ�صاتذة وموظفي الدار.
املهتدين اجلدد واملهتمن  املحا�صرات ت�صتهدف فئة  ان  ال�صنيدي  واأ�صاف 
ومزاياه   ، الكرمي  بال�صهر  املتعلقة  الف�صائل  وتو�صح  الإ�صالمية  بالثقافة 

التي يتمّيز بها عن باقي ال�صهور.
�صورة  اإظ��ه��ار  على  تعمل  الإ�صالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اأن  بالذكر  جدير 
متميزة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف التعاي�ض ال�صلمي ون�صر مبادئ 
الت�صامح الديني والثقايف بن امل�صلمن وغريهم ، ودمج املهتدين اجلدد يف 

املجتمع، من خالل الفعاليات والأن�صطة الثقافية املقامة طوال العام.

جامعة اأبوظبي تعني الربفي�شور كري�شتوفر 
بيتلي�ش عميدًا لكلية اإدارة الأعمال
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 اأعلنت جامعة اأبوظبي عن تعين الربفي�صور كري�صتوفر بيتلي�ض يف من�صب 
لي�صهم بدور  امل��ج��ال  ه��ذا  م��ع��روٌف يف  ق��ائ��ٌد  الأع��م��ال، وه��و  اإدارة  عميد كلية 
حموري من خالل قيادته ل�صرتاتيجية كلية اإدارة الأعمال وروؤيتها اخلا�صة 

بتوجهها الأكادميي امل�صتقبلي. 
كري�صتوفر  ال���ربف���ي�������ص���ور  و���ص��ي��ع��م��ل 
املتميزة  ال�صمعة  تعزيز  على  بيتلي�ض 
كما  الأع����م����ال،  اإدارة  ل��ك��ل��ي��ة  احل��ال��ي��ة 
خريجي  اك��ت�����ص��اب  ���ص��م��ان  اإىل  ي�صعى 
الالزمة  للمهارات  الكلية  وخريجات 
ذات  امل�صتقبلية  امل���ج���الت  يف  ل��ل��ت��ف��وق 

ال�صلة باخت�صا�صاتهم. 
ورح����ب ال��دك��ت��ور وق����ار اأح���م���د، مدير 
الربفي�صور  بتعين  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة 
من�صبه  يف  ب��ي��ت��ل��ي�����ض  ك���ري�������ص���ت���وف���ر 
جامعة  "حتر�ض  ق����ائ����اًل:  اجل����دي����د، 
اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى ���ص��م��ان وج�����ود فريق 
عالية  ���ص��م��ع��ة  ذي  م��ق��ت��در  اأك����ادمي����ي 
بهدف  توجهاتها،  اإدارة  على  ي�صرف 

اإدارة  ككلية  ال���رائ���دة  مكانتها  ت��ر���ص��ي��خ 
اأعمال طموحة حتظى بتقدير احرتايف رائد على م�صتوى العامل. ومن هذا 
لهذا  توؤهله  ال��ت��ي  القيادية  بالكفاءة  بيتلي�ض  الربفي�صور  يحطى  املنطلق، 
التجارية  البحوث والأبحاث  اأجنز مهماته بنجاح كمدير مركز  الدور، حيث 
يف اإدارة الأعمال الدولية يف كلية جدج الأعمال يف جامعة كامربيدج، واأ�صتاذ 
لكليات اإدارة الأعمال الرائدة يف اململكة املتحدة واأوروبا واأ�صرتاليا، بالإ�صافة 
اإىل رئي�ض موؤ�ص�صة وطنية لدعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، ورئي�ض ق�صم 
"وحتت  الدكتور وق��ار:  واأ�صاف  الأعمال يف جامعة برونيل لندن.  اإدارة  كلية 
�صتعزز من  الأعمال  اإدارة  كلية  باأن  واثقون  بيتلي�ض، نحن  الربوفي�صور  اإدارة 
م�صاهماتنا املتوا�صلة يف النجاح والريادة القت�صادية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، نظراً للكفاءة وامل�صداقية، وال�صمعة العالية التي يحظى بها يف هذا 
الكليات  اأب��رز  اإح��دى  اأبوظبي  الأعمال يف جامعة  اإدارة  كلية  وتعترب  املجال". 
م�صتوى  على  برنامج  و11  بكالوريو�ض  برامج  �صبعة  توفر  حيث  املنطقة  يف 
اإدارة العمال مبا يلبي  املاج�صتري والدكتوراه �صمن اخت�صا�صات متنوعة يف 
اجلامعة  ف��روع  يف  وذل��ك  امل�صتقبلية،  والتطلعات  الأع��م��ال  قطاع  احتياجات 

الثالثة يف اأبوظبي والعن ودبي.  
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تذكر در��شة حديثة �أن �لتعاي�ض مع درجة معتدلة �أو حادة من �لقلق يف منت�شف 
�لعمر رمبا يوؤدي �إىل �خلرف يف مرحلة متقدمة من �حلياة.

كلية  يف  باحثة  غيم�شون،  �إميي  بقيادة  جديدً�  بحثًا  �لعلماء  من  فريق  �أجرى 
در��شات  �أن  �لباحثون  الحظ  بريطانيا.  )�شاوثهامبتون(،  جامعة  يف  �لطب 
متز�يدة بد�أت ت�شّلط �ل�شوء على �لر�بط �لقائم بني م�شاكل �ل�شحة �لعقلية 
وبني ن�شوء �خلرف يف مرحلة متقدمة من �لعمر: �إنه �شكل �خلرف �الأكرث �شيوعًا 
وي�شيب �لنا�ض يف عمر �خلام�شة و�ل�شتني تقريبًا. كتب �مل�شرفون على �لدر��شة 

مثاًل �أن �الكتئاب يزيد خطر �الإ�شابة بالزهامير بن�شبة �ل�شعف تقريبًا.

�أ�شنان �لطفل يف غاية �الأهمية و�إذ� مت فقد�نها مبكًر� ميكن �أن يوؤدي ذلك �إىل حترك باقي �الأ�شنان 
�الأخرى وال ُيرتك م�شاحة لنمو �الأ�شنان يف �لكرب، ويكون �لت�شو�ض من �أكرث �الأمر��ض �ملعدية �ملزمنة 

يف مرحلة �لطفولة.
على �الأم �تباع عاد�ت �شحية الأ�شنان طفلها يف مرحلة مبكرة حيث ميكن �أن يبد�أ ت�شو�ض �الأ�شنان 
�أول �شن، ووفًقا لالأكادميية �الأمريكية لطب �الأطفال، فاإن هناك  بد�ية من �لوقت �لذي يظهر به 

بع�ض �الإر�شاد�ت �لتي ميكن من خاللها حماية �لطفل من ت�شو�ض �الأ�شنان، منها:

بنف�شها �الأم  عناية   1-
اأوًل  ال��ف��م��وي��ة  ب�صحتها  ت��ع��ت��ن��ي  اأن  الأم  ع��ل��ى 
لطبيب  الأم  بزيارة  وُين�صح  طفلها،  ولدة  قبل 
العناية  اأجل  اأثناء فرتة احلمل من  الأ�صنان يف 

الفموية.

�لطفل باأ�شنان  �لعناية   2-
�صواء  طفلها  باأ�صنان  الأم  تعتني  اأن  امل��ه��م  م��ن 
اأو  الطبيعية  الر�صاعة  على  تغذيته  يف  تعتمد 

ال�صناعية وين�صح بالتباع التايل:

- منذ الولدة حتى ال�صهر ال�12: يجب احلفاظ 
على نظافة فم الطفل عن طريق تنظيف اللثة 
وعند  نظيفة،  طفل  من�صفة  با�صتخدام  بلطف 
غ�صل  ي��ج��ب  الأوىل  اأ���ص��ن��ان��ه  ظ��ه��ور  م��الح��ظ��ة 
ناعمة  اأ�صنان  فر�صاة  با�صتخدام  بلطف  الأ�صنان 

لالأطفال ومعجون اأ�صنان بالفلورايد.
غ�صل  يجب  ال�36:  حتى  ال�12  ال�صهر  م��ن   -
مل����دة دقيقتن  اأ����ص���ن���ان ال��ط��ف��ل م��رت��ن ي��وم��ًي��ا 
الفلورايد حتى  نف�ض معجون  على  وال�صتمرار 
يبلغ الطفل 3 اأعوام، ويعد اأف�صل وقت لغ�صيل 

الأ�صنان هو بعد وجبة الإفطار وقبل النوم.

�أثناء  للطفل  �لبربونة  �إعطاء  عدم   3-
�لنوم

يجب على الأم عدم و�صع الطفل بال�صرير وهو 
يعر�ض  ل  ذل��ك  لأن  الطعام،  اأو  البربونة  بيده 
الطفل  ي�صع  لكن  ال�صكريات فقط،  اإىل  اأ�صنانه 
الإ�صابة  اأو  ب����الأذن  ب��ع��دوى  الإ���ص��اب��ة  خطر  يف 

بالختناق.

كاللهاية �لبربونة  ��شتخد�م  عدم   4-
ُين�صح بعدم ا�صتخدام البربونة اأو كوب الأطفال 
وعدم  بها  بامل�صي  للطفل  ال�صماح  اأو  كاللهاية 

رغبة  حالة  ويف  طويلة،  ل��ف��رتات  منها  ال�صرب 
ال��ط��ف��ل يف ال��ب��ربون��ة ب��ن ال��وج��ب��ات مي��ك��ن اأن 

متلئها الأم باملياه فقط.

عادي كوب  من  �ل�شرب   5-
ُين�صح بتعليم الطفل بال�صرب من الكوب العادي 
 :12 باأقرب فر�صة ممكنة وُيف�صل عندما يتم 
يقلل  الكوب  من  ال�صرب  لأن  وذلك  عاًما،   15
ول  الأ���ص��ن��ان  ح��ول  ال�صوائل  جتمع  فر�صة  م��ن 

ي�صتطيع الطفل اأن ياأخذه معه بال�صرير.

و�الأطعمة  �حللويات  كمية  تقليل   6-
�للزجة 

كان  اإذا  خا�صة  الطفل  باأ�صنان  ي�صروا  لأن��ه��م 
الأوق���ات،  معظم  يف  خفيفة  كوجبات  يتناولهم 
تناول  اأث��ن��اء  يف  الأط��ع��م��ة  تلك  بتناول  وُين�صح 
وجبته الغذائية فقط، ويجب على الأم اأن تعلم 
من  الطعام  تنظيف  يف  ل�صانه  ا�صتخدام  طفلها 

الأ�صنان فوريا.

 -7 تناول �لع�شري �أثناء �لوجبات فقط
اأو  فقط  الوجبات  اأثناء  الع�صري  بتناول  ُين�صح 
الأكادميية  تن�صح  ل  حيث  نهائًيا،  تناوله  ع��دم 

الأمريكية لطب الأطفال ب�صرب الع�صري خا�صة 
لالأطفال اأقل من 6 اأ�صهر، 

 :6 عمر  يف  الع�صري  الأط��ف��ال  تناول  حالة  ويف 
ن�صف  وتخفيف  كميته  تقليل  يجب  �صهًرا   12

الكمية باملياه.

�الأول �لطفل  عام  قبل  �لطبيب  زيارة   8-
طفلها،  اأ���ص��ن��ان  جت��اه  بالقلق  الأم  �صعرت  ف���اإذا 
ميكن للتوجه لطبيب الأ�صنان، اأو ينظر طبيب 
الن�صائح  ويعطيها  طفلها  اأ�صنان  على  الأطفال 

الالزمة.

الأ�شنان( )ت�شو�ش  من  طفلك  حلماية  ن�شائح   8

الكتئاب  م��ع  ت��زام��ن��اً  غ��ال��ب��اً  ال��ق��ل��ق  ين�صاأ 
باأعرا�ض  اإ�صابتهم  عن  النا�ض  ويتكلم 
ال���ق���ل���ق ع���م���وم���اً ق���ب���ل ����ص���ن���وات من 
ت�����ص��خ��ي�����ض اخل�����رف ل��دي��ه��م. لكن 
كانت  اإذا  ما  الآن  يّت�صح حتى  مل 
القلق  اأن  ت��ع��ن��ي  ال���رواب���ط  ت��ل��ك 
والك��ت��ئ��اب ي�����ص��ك��الن ج����زءاً من 
التي تظهر قبل  الأع��را���ض  اأوىل 
اأو  اخل���رف  م��ن  �صامل  �صكل  ن�صوء 
اإذا كان القلق والكتئاب عاملَي خطر 

منف�صلَن.
راجعت  امل����و�����ص����وع،  ب���ه���ذا  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 
 3500 وفريقها  غيم�صون 

درا�صة بحثاً عن مراجع حتلل الرابط بن الكتئاب يف 
منت�صف العمر، تزامناً مع القلق اأو من دونه، واخلرف 

يف مرحلة متقدمة من احلياة.
ُن�صرت نتائج حتليلهم يف جملة )بي اإم جي اأوبن(.

عامل خطر
للمراجعة،  خ�صعت  التي  الأب��ح��اث  جمموعة  بن  من 
رك���زت اأرب����ع درا����ص���ات ف��ق��ط ع��ل��ى امل��و���ص��وع امل�صتهدف، 
والنف�صية  الوعائية  كامل�صاكل  حمتملة  عوامل  و�صملت 

والعوامل الدميغرافية.
مل يتمكن الباحثون من اإجراء حتليل دقيق للدرا�صات 

مة بطريقة خمتلفة جداً. الأربع لأنها كانت م�صمَّ
 لكنهم ذكروا اأن ذلك النهج امل�صتعمل فيها كان موثوقاً 
ك��ان حجم  ك��ذل��ك،  ب��دت ج��ازم��ة.  ا�صتنتاجاتها  واأن  ب��ه 
ال��ع��ي��ن��ات املُ��ج��ّم��ع��ة ك��ب��رياً واأُِخ�����ذت م��ن ن��ح��و 30 األف 

�صخ�ض.
القلق  ب��ن  اإيجابياً  راب��ط��اً  الأرب���ع  ال��درا���ص��ات  اكت�صفت 
متقدمة  م��راح��ل  يف  اخل��رف  ون�صوء  احل��اد  اأو  املعتدل 
م��ن احل���ي���اة. ك��ت��ب ال��ب��اح��ث��ون: )ارت���ب���ط ال��ق��ل��ق احلاد 
خطر  بزيادة  العمر  منت�صف  يف  العيادية  الناحية  من 
الإ�صابة باخلرف خالل فرتة 10 �صنوات على الأقل(.

كتبت غيم�صون وزمالوؤها اأن هذه النتائج ت�صري اإىل اأن 
لالإ�صابة  م�صتقل  خطر  عامل  جم��ّرد  يكون  قد  القلق 

باخلرف املتاأخر، با�صتثناء القلق الذي ميكن اأن يطبع 
اأوىل اأعرا�ض اخلرف.

اأن ال��راب��ط ال��ق��ائ��م ب��ن القلق  ذك���ر ال��ب��اح��ث��ون اأي�����ص��اً 
واخلرف ميكن تف�صريه بال�صغط النف�صي الفائق الذي 

ين�صاأ نتيجة ا�صطراب ال�صحة العقلية.
النف�صي الذي ي�صتّد بطريقة  رمبا يوؤدي هذا ال�صغط 
الدماغية  �صيخوخة اخلاليا  ت�صريع  اإىل  غري طبيعية 
التي ت�صهم بدورها يف ت�صريع الرتاجع املعريف املرتبط 

بالعمر.

تخفيف �لقلق يحمي من �خلرف
عن  م�صوؤوًل  بالقلق  املرتبط  النف�صي  ال�صغط  كان  اإذا 
تخفيف  اأن  ذل��ك  يعني  ه��ل  امل��ع��ريف،  ال��رتاج��ع  ت�صريع 

القلق ميكن اأن يحمي من اخلرف؟
مفتوحاً(.  ي���زال  ل  ال�����ص��وؤال  )ه���ذا  اأن  الباحثون  كتب 
لكنهم يظنون اأن اخليارات العالجية الدوائية امل�صادة 

للقلق ت�صتحق التجربة.
يف هذا ال�صياق، ا�صتنتجت غيم�صون وزمالوؤها: )ت�صمح 
بالكالم  العالج  ذلك  يف  مبا  الدوائية،  غري  العالجات 
املعروفة  ال��ت��اأم��ل  ال��ذه��ن��ي ومم��ار���ص��ات  وال����ص���رتخ���اء 
بتقلي�ض  العمر،  منت�صف  يف  القلق  م�صتوى  بتخفيف 
ن�صبة اخلطر مع اأن التاأكد من هذا ال�صتنتاج ي�صتلزم 

اإجراء اأبحاث اإ�صافية(.

درا�شة اأملانية: الأزواج 
�شحايا ال�شرب والعتداء 

من الزوجات
اأجرت معاجلة نف�صية اأملانية تنحدر من مدينة اآخن، درا�صة مثرية للجدل 
عن عنف الزوجات �صد اأزواجهم؛ حيث بدا اأن الرجل �صحية يف كثري من 

الأحيان.
على  العنف  مار�صوا  ممن  الرجال  معظم  اإن  هابل:  اأوت��ا  الدكتورة  وقالت 
زوجاتهم، كانوا �صحايا عنف �صابق من قبل �صريكات حياتهم، وفًقا ملا ذكرت 

�صحيفة "دي فيلت" الأملانية يف تقرير ترجمته "عاجل".
الأعمار  خم��ت��ل��ف  م��ن  رج���ل   500 راأي  النف�صية  اخل��ب��رية  وا���ص��ت��ط��ل��ع��ت 
اأن  وتبنَّ  متباينة،  تعليمية  وم�صتويات  ملهن  ينتمون  الأملانية،  والوليات 
�ض لل�صرب والإهانة وال�صغط النف�صي وال�صتغالل،  ثلثهم على الأقل تعرَّ

اأو احلرمان اجلن�صي، اأو ال�صطهاد والبتزاز املايل من قبل الزوجات.
ا، اأن نحو الن�صف منهم كانوا �صحايا للعنف الأ�صري، وحتديًدا  وتبن اأي�صً

من قبل الأمهات يف �صن الطفولة.
لها  يتعر�ض  ال��ت��ي  ال�صلبية  ال��ع��وام��ل  اأك���رب  النف�صية  ال�صغوطات  ومُت��ث��ل 
الرجال على يد زوجاتهم، وفق الدرا�صة بن�صبة %33، متفوقة باأقل من 

اجل�صدي. العنف  على  فقط   2%
فيما مثَّلت العتداءات واحلرمان وال�صطهاد يف العالقات اجلن�صية نحو 

فقط.  5%
البْوح  الرجال من  الكثري من  ف��اإن اخلجل مينع  الأملانية،  ووف��ق اخلبرية 

باأ�صرار تعر�صهم للعنف من قبل ال�صريكات.

ر�بط قائم بني �لقلق و�خلرف

الكتئاب يزيد خطر 
الإ�شابة  بالزهامير 

بن�شبة ال�شعف تقريبًا
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العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة لولوة حمارة البحر ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1338868 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة و�صحة حمود �صامل الك�صيلي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�صالم ثرافاتاث ا�صينار
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف را�صد حممد ح�صن امل�صعود الزعابي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ا�صرف ناريكوبوليل
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*6 اىل 6*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/بقالة لولوة حمارة البحر ذ.م.م

PEARL SEA SHELL BAQALA LLC
اىل/بقالة لولوة حمارة البحر- �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

PEARL SEA SHELL BAQALA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة ال�صفوة للمواد الزراعية ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1019699 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/كري�صنا �صاونتار من 25% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة دار احلكمة لتمثيل ال�صركات 
DAR AL HIKMA COMPANIES REPRESENTATION 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف مروان علي ح�صن غريب احلو�صني

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ابو حممد �صيخ باوا �صاحب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 0.85*3.10 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/�صركة ال�صفوة للمواد الزراعية ذ.م.م
AL SAFWA AGRICULTURAL MATERIALS COMPANY LLC

اىل/جرين لين لتجارة املعدات املكيانيكية ذ.م.م
GREEN LINE MECHANICAL EQUIPMENT TRADING

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة املعدات امليكانيكية- باجلملة )4659101(
تعديل ن�صاط/حذف زراعة الزهار والرباعم )0119001(

تعديل ن�صاط/حذف خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الليات واملعدات الزراعية ولوازمها- بالتجزئة )4773701(

تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فيديو املال الزرق 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1035762 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صن �صامل ح�صن حممد ال�صريف الزعابي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صلطان حممد �صلطان التكالين الزعابي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/فيديو املال الزرق
BLUE DIAMOND VIDEO

اىل/بلو دامين للطباعة 
BLUE DIAMOND PRINTING

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�صتندات )8219001(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الت�صجيالت املريئة - بالتجزئة )4762003(

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جريد افورت لتاجري العقارات ذ.م.م 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/جريد افورت لتاجري العقارات ذ.م.م

GREAT EFFORT REAL ESTATE RENTAL LLC

اىل/جريد افورت لل�صيانة العامة ذ.م.م
GREAT EFFORT GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل عنوان/Building Name من 73464 اىل 149003
وادارة  للمقاولت  اخلربة  اهل  من   Building Owner Name عنوان/  تعديل 

العقارات اىل عبداحل�صن جا�صم عبداحل�صن واخرين
تعديل ن�صاط/حذف خدمات تاأجري العقارات واداراتها )6820001(

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/باور لين للنقليات 

رخ�صة رقم:CN 2456603 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جمعة حممد �صالح �صامل العلوي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف في�صل �صيف قحطان علي الهنائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/تلوين  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت وال�صيانة العامة
 رخ�صة رقم:CN 1198870 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/زبري نواز لت�صليح ال�صيارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1185305 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صم�ض عبدالرحمن قائدي العو�صي املرزوقي من �صريك اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صم�ض عبدالرحمن قائدي العو�صي املرزوقي من 51% اىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف زبري نواز علي نواز
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 5*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/زبري نواز لت�صليح ال�صيارات ذ.م.م

ZUBAIR NAWAZ AUTO REPAIR LLC

اىل/اك�صيلنت بارفامن�ض لت�صليح ال�صيارات- �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
EXCELLENT PERFOMANCE AUTO REPAIR- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/رازماك مليكانيك ال�صيارات

رخ�صة رقم:CN 1345147  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 4*1

تعديل ا�صم جتاري من/رازماك مليكانيك ال�صيارات
RAZMAK AUTO REPAIRING

اىل/رازماك لتجارة ال�صكراب
RAZMAK SCRAP TRADING

ابوظبي  اىل  ابوظبي  حكومة   1 �صربة   22 ق   5 م  م�صفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
امل�صفح م 32-2 163231 163231 ال�صيد م�صلم �صالح �صامل غامن واخرين

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة خردة الملنيوم والنحا�ض - باجلملة )4669105(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صالح ميكانيك املركبات )4520003(

تعديل ن�صاط/حذف �صمكرة املركبات )4520001(
تعديل ن�صاط/حذف دهان ور�ض املركبات )4520002(

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوبر ماركت جري�ض 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1164717 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حميد عبدالرحمن احمد �صالح ال�صحي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صيبا بوجناييل فيتيل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف زولفول حق ريا�ض بوفانكولم بوثيابورايل

تعديل وكيل خدمات/ حذف اميان علي م�صلم علي العدوي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*16.30 اىل 16.75*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/�صوبر ماركت جري�ض

GRACE SUPERMARKET
اىل/بري�صتيج �صوبرماركت ذ.م.م

PRESTIGE SUPERMARKET LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جري�ض لند هايرب ماركت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1024101 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صن عبدالكرمي ح�صن عي�صى ال علي %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صيبا بوجناييل فيتيل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف زولفول حق ريا�ض بوفانكولم بوثيابورايل

تعديل وكيل خدمات/ حذف اميان علي م�صلم علي العدوي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 15*1 اىل 37*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/جري�ض لند هايرب ماركت

GRACE LAND HYPER MARKET
اىل/ري�صي�ض ذا نيو جن هايرب ماركت ذ.م.م

RISHEES THE NEW GEN HYPERMARKET LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح م 39 ق 37 حمل 8 و 9 عابر حريز عابر عبداهلل املزروعي 

اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �صرق 4-1 162981 162981 ابوظبي الول العقارية
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/الوادي للمياه النقية ذ.م.م 

 IN-1001130 :رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التي:

تعديل ال�صركاء:
خروج ال�صريك:

�صامل �صلطان  �صيف  �صلطان  • ماجد 
ودخول ال�صريك:

املن�صوري جكه  عبدالعزيز  عبداهلل  • فاهم 
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صماء ال�صركاء:

%49 مطري  يو�صف  توفيق  • حممود 
%51 املن�صوري  جكه  عبدالعزيز  عبداهلل  • فاهم 

وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب 
تنمية ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر 
الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�ض بعد انق�صاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإعـــالن
لالدوية  ال�صفاء  ال�صادة/م�صنع  باأن:  ال�صناعة  تنمية  مكتب  يعلن 

 IN-1001413 :البيطريه ذ.م.م   رقم الرخ�صة ال�صناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التي:

تعديل ال�صركاء:
خروج ال�صركاء:

املريخي خليل  خالد  خليل  • ورثة 
النعيمي خلريباين  مع�صد  �صيف  • �صامل 

دخول ال�صريك:
النعيمي خلريباين  مع�صد  �صامل  • من�صور 
لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صماء ال�صركاء:
النعيمي خلريباين  مع�صد  �صامل  • من�صور 

ح�صن ابراهيم  حممد  • �صالح 
وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب 
تنمية ال�صناعه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من تاريخ ن�صر 
الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�ض بعد انق�صاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

ن�صيم الهيلي لعمال التكييف والتربيد
رخ�صة رقم:CN 1173118 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اتوم للتجار العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1911735 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة راجي�ض �صوكومار اناير %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/علي �صاري بلو�ض براك املزروعي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/علي �صاري بلو�ض براك املزروعي من 100% اىل %51

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/اتوم للتجار العامة

ATOM GENERAL TRADING
اىل/اتوم الهند�صية واحللول التقنية ذ.م.م

ATOM ENGINEERING AND TECHNICAL SOUTIONS LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
ال�ص�����ادة/�صما  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيم املعار�ض
 رخ�صة رقم:CN 2011907 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الخ�صر املا�ض للمقاولت العامة

رخ�صة رقم:CN 1179436  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/الخ�صر املا�ض للمقاولت العامة
GREEN DIAMOND GEN CONT

اىل/الخ�صر املا�ض لل�صيانة العامة
GREEN DIAMOND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صيانة املباين )4329901(
تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/744  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- ماموت تكنوكريت م.م.ح 2- ماموت فا�صت تراك للمقاولت 
����ض.ذ.م.م )حاليا( جمهول حمل  للمقاولت  �صي  تي  اف  ام  �صركة   - )�صابقا( 
القامة مبا ان املدعي/�صركة �صبيد هاو�ض للت�صميم الداخلي �ض.ذ.م.م قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/6/11 
بندب  امل��و���ص��وع  يف  الف�صل  وق��ب��ل  املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل  التمهيدي  احل��ك��م 
اخل��ب��ري ال��ه��ن��د���ص��ي امل��خ��ت�����ض ���ص��اح��ب ال����دور ب���اجل���دول وت��ك��ون مهمته وفق 
منطوق احلكم ال�صادر بتلك اجلل�صة، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثنن 
حالة  يف   ch2.E.21:املوافق:2018/6/25 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة

عدم �صداد املدعية امانة اخلبري. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2318  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- م�صاريع �صيجما الإم��ارات - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اأحمد ن�صيب مفيد ال�صعداوي   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )78742( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   5694 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5952  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ض   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ف��اي��ن  ���ص��وب��ر   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / وق�����ار اح���م���د ج��ه��ان��ك��ري اح���م���د   ق���د اأق����ام 
 22846( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الثالثاء    ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB182715060AE(ال�صكوى
املوافق 2018/6/26  ال�صاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1278   جتاري كلي               

املدعي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  ب��رات��ا كنج  جمهول حم��ل  / 1-مطعم  امل��دخ��ل  اىل اخل�صم 
امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية - امل�صرف - فرع دبي وميثله / نا�صر 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صام�صي  �صليمان جابر  حمد 
املدعي عليهم واخل�صم املدخل بالت�صامن والتكافل بان يوؤدوا للم�صرف املدعي مبلغ 
وقدره 5.424.265 درهم والفوائد الر�صيد امل�صتحق حتى تاريخ 2016/7/14 ، والفوائد 
بواقع 12% من هذا التاريخ حتى تاريخ رفع الدعوى ، ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى 
يوم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.     اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  والر�صوم  التام  ال�صداد 
فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة    2018/6/28 املوافق   اخلمي�ض  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:177249    بتاريخ: 2012/07/30
باإ�صم : مريال لإدارة الأ�صول ذ.م.م 

وعنوانه : برج املعمورة ، �صارع املرور ، �ض.ب. 44442 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق  والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري واردة  يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية ، اأدوات 
ومواد الفنانن ، فرا�صي الدهان او التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه 
والتدري�ض )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�صتيكية )غري ال��واردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 
الكلي�صيهات )الرا�صمات( ، اأدوات ومواد الر�صم ، دفاتر قطع للكتابة وورق كتابة ، من�صورات مطبوعة ، �صور 

فوتوغرافية ، �صور.
الإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   FAST LANE كلمات  العالمة عبارة عن  العالمة:  و�صف 
باللون الأحمر مع خطن عري�صن باللون الف�صي داخل �صبه م�صتطيل ثنائي الأبعاد باللون الأ�صود منقط 
بدوائر ف�صية وحمدد باإطار ف�صي والعالمة باأكملها داخل م�صتطيل مموج باألوان وخطوط بتدرجات اللون 

الأزرق.
   ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351
EAT 65206

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280692    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم:  اأكتيليون فارما�صيوتيكالز، ليمتد

وعنوانه : جيويبي�صرتا�صي 16 ،4123 األ�صويل ، �صوي�صرا.
�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
امل�صتح�صرات ال�صيدلنية يف الفئة 5

و�صف العالمة: كلمة VEVLANY باأحرف لتينية.
ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351
EAT 121222

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280693    بتاريخ: 2017/10/08
باإ�صم:  اأكتيليون فارما�صيوتيكالز، ليمتد

وعنوانه : جيويبي�صرتا�صي 16 ،4123 األ�صويل ، �صوي�صرا.
�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
امل�صتح�صرات ال�صيدلنية يف الفئة 5

و�صف العالمة: كلمة VIVLANY باأحرف لتينية.
ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351
EAT 121223

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281259    بتاريخ: 2017/10/18
باإ�صم:  جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�صون  اأن���د  جون�صون  وان   : وع��ن��وان��ه 
الأمريكية.

�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
عد�صات ل�صقة.

 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم مميز لدائرة فوقها ر�صم مميز لدمعة بطريقة متداخلة.
ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351
EAT 114724

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 281258    بتاريخ: 2017/10/18
باإ�صم:  جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�صون  اأن���د  جون�صون  وان   : وع��ن��وان��ه 
الأمريكية.

�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
حماليل تنظيف العد�صات ال�صقة ، حماليل تعقيم العد�صات ال�صقة.

 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم مميز لدائرة فوقها ر�صم مميز لدمعة بطريقة متداخلة.
ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351
EAT 114725

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280880    بتاريخ: 2017/10/11
باإ�صم:  جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 

املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�صون  اأن���د  جون�صون  وان   : وع��ن��وان��ه 
الأمريكية.   

�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
ق�صاطر ودعامات ودعامات حتويل اجلريان ولفائف قابلة للف�صل  واأدوات جراحية وطبية حتديداً  اأجهزة 
الغريبة  والأج�صام  التخرثات  لإزال��ة  اأجهزة طبية   ، الدليلية  والأ�صالك  الباطنية  الدموية  الأوعية  لعالج 

من الأوعية الدموية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EMBOTRAP باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351
EAT 114508

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 280953    بتاريخ: 2017/10/12
باإ�صم:  جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 

املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�صون  اأن���د  جون�صون  وان   : وع��ن��وان��ه 
الأمريكية.   

�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
م�صتح�صرات تواليت للعناية وتنظيف الب�صرة وال�صعر للكبار وال�صغار ، منتجات الغ�صيل.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات GIVE YOUR BABY THE WORLD باللغة 
الإجنليزية.

   ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351
EAT 114502

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
يف الق�شية رقم 2018/380  جتاري كلي 

املرفوعة من : البنك العربي - �ض م ع - بوكالة : بيت احلكمة للمحاماة 
�صد : - فوود تيك للتجارة - �ض ذ م م - مازن نزيه يو�صف �صرايحه ب�صفته كفيل و�صامن 
ملديونية فوود تيك للتجارة - �ض ذ م م - بال�صارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ 
يف 2018/6/11 واملت�صمن تكليفي خبريا يف الق�صية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه 
تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�صية املذكورة يوم  الثنن  املوافق 2018/6/25  ال�صاعة 
11.00 �صباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل 
ديرة  بجانب  للتامن-  الوطنية  دب��ي  بناية   302 رق��م  مكتب  الثالث-  الطابق  كابيتال- 
املذكور  املوعد  يف  للح�صور  ندعوكم  ل��ذا   04-2999000 هاتف  بور�صعيد  �صنرت-  �صيتي 

وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
يف الدعوى  رقم   2018/695  جتاري كلي

املدعي عليها الثانية : ليربتي للمالحة اجلوية دي دبليو �صي - �ض ذ م م 
واملفرفوعة  اعاله  املذكورة  بالدعوى  خبريا  انتدابنا  مت  بانه  علما  �صيادتكم  نحيط 
 �صدكم من املدعيان : 1- دنيز رميوندو كروز  2-جو اأيفيي�صن ميدل اإي�صت - �ض م ح ،  
وعليه فاأنتم مكلفن او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم 
اخلمي�ض  املوافق 2018/6/28  يف متام ال�صاعة 00 : 12 ظهرا ، وذلك مبكتبنا  الكائن 
دبي - الهناء �صنرت - بجوار دوار ال�صطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�صيل�صي - 
امل�صتندات  واإح�صار  املحدد  واملكان  باملوعد  - نطلب احل�صور  رقم )229/228(  مكتب 
اخلربة  فاإن  احل�صور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة 

�صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
عمر ن�شري / خبري ح�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة   
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

 مذكرة اإعالن بالن�شر بورود تقرير اخلبري  
 2017/192 جتاري كلي 

اىل املدعي عليهم / 1-�صركة مري�صانت �صتار العاملية للتجارة - �ض ذ م م 
2-حممد علي عبداحل�صن كدخاين اليادرانى   3- كريب دى باري�ض - ذ م م  

حيث ان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
امام  باحل�صور  فانت مكلف  ل��ذا  كلي  2017/192 جت��اري  رق��م  الدعوى  عليكم  اق��ام  قد 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الوىل  الكلية  التجارية  الدائرة  البتدائية  اخليمة  راأ���ض  حمكمة 
وكيل معتمد عنك يف متام ال�صاعة التا�صعة �صباحا من يوم الثالثاء املوافق 2018/7/3 
ال��دع��وى وت��ق��دمي م��ا لديك م��ن بيانات ودف���وع ويف حالة تخلفك  وذل��ك لالجابة ع��ن 
ار�صالك لوكيل معتمد عنك يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة  عن احل�صور او عدم 

�صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا. 
   اأمني �شر 
حممد عطيه      

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1025  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/يونيفري�صال �صتيل �ض.م.ح 2- جرا�صيو�ض فورتادو موكلى 3- روبريت 
جوليان فورتادو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�صرف الهالل �ض.م.ع - مكتب 
اأقام عليك  ادارة - فرع برج البحر وميثله:عبدالعزيز خمي�ض علي فرج ال�صام�صي قد 
والت�صامن مببلغ وقدره  بالتكافل  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2.081.739.65(
املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق:2018/7/5 ال�صاعة:09:30�ض 
بالقاعة:ch.2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/1054  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- بوماب للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- �صهرام عبدالكرمي من�صئي عن نف�صه 
وب�صفته ال�صريك واملدير املخول بالتوقيع ل�صركة بوماب للتجارة العامة �ض.ذ.م.م كفيل و�صامن 
ل�صركة  بالتوقيع  املخول  واملدير  ال�صريك  نف�صه وب�صفته  3- حممد ر�صا ح�صن برهاين - عن 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  للت�صهيل  و�صامن  كفيل  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  بوماب 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك 
ابوظبي الوطني بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا بالت�صامن والتكافل فيما بينهم للبنك املدعي 
احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )381043.98( مبلغ 
يف:2017/3/30 وحتى متام ال�صداد ف�صال عن الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت طلب النفاذ . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1650  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  �صريوفاتور جمهول حم��ل  اي��وجن��ه��ان  اجيت   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
قد  املطوع  حممد  ح�صن  وميثله:عبدالرحمن  مانوج  رام��ان  بارامبيل  املدعي/فيلالم 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )50000(  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  اتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثنن 
املوافق 2018/7/2 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1985  جتاري جزئي

وين�صتون  بادن  نايجل   -2 ذ.م.م  والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  هايدون  عليه/1-  املدعي  اىل 
بول  4-كري�صتوفري  دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  ه��اي��دون   -3 هوملي�ض 
ل�صاحبها/مهند جالل  للتجارة  املدعي/موؤ�ص�صة اجلالل  ان  القامة مبا  بروكي�ض جمهول حمل 
عبد احلكم النوباين وميثله/ عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�صويدي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )2433288.24( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
احلكم  و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�صاعة:08:30�ض   2018/6/24 املوافق   الح��د  يوم  جل�صة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه مت احالة 

الدعوى من املحكمة التجارية اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/217  عقاري كلي

القامة  حم��ل  جمهول  بو�صهري  ح�صامي  م�صعود  علري�صا  عليه/�صيد  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�صوعها  مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك اب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري ف��رع ق��د 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.936.036.98( 
بواقع  القانونية  والفوائد  الئتمان  بطاقة  وع��ن  العقارين  التمويلين  عن  دره��م 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  ت��اري��خ:2018/1/9  من   %12
ال�صاعة:09:30�ض  امل����واف����ق:2018/7/3  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت 
بالقاعة:ch.1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/939  جتاري كلي
كومار  �صو�صيل   -2 �����ض.ذ.م.م  للتجارة  احلقيقية  ال��روؤي��ة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
���ض.م.ع - مكتب  �صريناين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�صرف الهالل 
اأقام  قد  ال�صام�صي  فرج  علي  خمي�ض  وميثله:عبدالعزيز  البحر  برج  فرع   - ادارة 
واتعاب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  خبري  بندب  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
9.30 �ض  ال�صاعة  امل��واف��ق 2018/7/9  الث��ن��ن  ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة. 
بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2015/982 تنفيذ مدين  
امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1-  روجن ك�صي وان����غ  جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل 
ماجد  عبداهلل  وميثله:علي  وينتينغ  التنفيذ/�صن  طالب  ان  مبا 
املذكور  التنفيذ  ال�صادر 2018/4/8 يف  القرار  ال�صام�صي  مبوجب 
درهم   )1035540( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم  اع��اله 
خالل �صهر من تاريخ التبليغ وال بيع العقار حمل الرهن بطريق 

املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6573  عمايل جزئي

جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  واحت�صام  1-في�صل   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / حت�����ص��ن ع��ب��ا���ض حم��م��د ���ص��دي��ق  ق��د اأق���ام 
 )11250( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
دره�����م وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  ال�صكوى:mb18224689ae.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.4:بالقاعة ���ض   10.00 ال�����ص��اع��ة   2018/7/3
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1842 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1-  هيتن كاملي�ض بهاتيا  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله:ابراهيم 
ح�صن ابراهيم املال  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )392726.84( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية:�صواعد القاب�صة �ض.م.خ
املودعة بالرقم: 291183         بتاريخ :2018/4/26

با�ص��م: �صواعد القاب�صة �ض.م.خ
وعنوانه: ابوظبي - مدينة حممد بن زايد - مزيد مول - برج رقم 1 الطابق ال�صابع - هاتف:025594444 - 

فاك�ض:025594400 - �صندوق الربيد:70919
.munir@sawaeedemployment.com:امييل 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات ا�صتثمار الموال ، ال�صوؤون التمويلية وال�صوؤون العقارية

الذهبي  اللون  يعتمد  وحديث  معقد  غري  كتابي  �صعار  ال��رتاب��ي  والذهبي  الحمر  العالمة:اللون  و�صف 
ا�صتخدام عالمة مميزة عالمة  املاأخوذ من ثقافة الر�ض الطيبة يف الم��ارات ا�صافة اىل  الرتابي الفاخر 
وال�صيطرة  القوة  على  دلل��ة  وفية  النتباه  يلفت  قوي  كلون  الحمر  باللون  ال�صعار  ا�صفل  عر�صية  توقيع 
والثبات والرتباط بن ال�صكل واللون يعرب عن ارث �صركة �صواعد القاب�صة كونه مقتب�ض من �صعار �صركة 

�صواعد للتوظيف �صركة تابعة ل�صواعد القاب�صة م�صتطيل طويل م�صتطيل عر�صي.
ال�ص��رتاطات: .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351
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دولة االإمارات العربية املتحدة
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351

منوذج �إعالن �لن�شر للتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك رويال براند كوربوري�صن
CHRISTIAN BERNARD:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم: 114223         بتاريخ :2008/6/9
با�ص��م:�صركة كري�صتيان برنارد دفيوجن

وعنوانه: 1 رويل ، 75002 ، باري�ض ، فرن�صا.
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية 
يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 

30 يوماً من هذا الإعالن .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  13  يونيو 2018 العدد 12351

�صوجون   / امل���دع���و  ف��ق��د 
م���ي���اه ل���ي���ت ع�����ب�����دالأول ، 
اجلن�صية  ب���ن���غ���الدي�������ض   
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)0387614( من يجده 
بتليفون  الت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0588855588    

فقدان جواز �شفر
امل��دع��و / حممد جان  فقد 
جول اكرب خان ، افغان�صتان   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1364963O( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

    0504221127

فقدان جواز �شفر

م����ي����ث����اء   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
����ص���ال���ح ع����ب����دال����ك����رمي ح���اج 
اليمن     ، ع�����ب�����داهلل  حم���م���د 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج��واز 
)06165875( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

    0506420282

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / فران�صي�صكو 
 ، ل����وب����ي����ز  روز  ج�����وف�����ري 
ا�صبانيا   اجلن�صية - جواز 
رقم )388056(  �صفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0558739086

فقدان جواز �شفر
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املال والأعمال

 »الأوراق املالية« ت�شتكمل جميع املتطلبات 
الت�شريعية لرتقية الأ�شواق اإىل متقدمة

•• اأبوظبي-وام:

الت�صريعية لرتقية  املتطلبات  كافة  وال�صلع  املالية  الأوراق  هيئة  ا�صتكملت 
الأ�صواق املالية اىل متقدمة �صمن موؤ�صرات مورجان ا�صتانلي.

تطوير  اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  الزعابي  �صيف  عبيد  الدكتور  وذك��ر 
خدمات  تقدم  مرموقة  مالية  موؤ�ص�صات  وجعلها  الو�صاطة  �صركات  عمل 
ت�صعى  ال��ذي  الهدف  هو  ال�صتثمارية  البنوك  به  تقوم  مبا  �صبيهة  مالية 
الو�صاطة  ن�صاط  زم��ن  م�صى  حيث  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  لتحقيقه  الهيئة 

مبفهومها التقليدي الذي يقت�صر على اإدخال اأوامر بيع و�صراء الأ�صهم.
4 �صركات تقدمت  اإىل   3 الزعابي يف ت�صريحات �صحافية ان هناك  واكد 
بطلبات لطرح اأ�صهمها يف ال�صوق ومن بينها قطاعات ال�صناعة واخلدمات 
املالية متوقعا اأن يكون هناك اإدراج واحد على الأقل يف الربع الأخري من 

العام اجلاري.
واأ�صاف الزعابي ان خطة عمل الهيئة ت�صمل تفعيل نظام احلوكمة بجميع 
اأبعاده قبل نهاية العام اجلاري وذلك اىل جانب رفع م�صروع قانون هيئة 

الأوراق املالية وال�صلع اجلديد اىل جمل�ض الوزراء يف �صبتمرب املقبل .
وت��ف�����ص��ي��ال ف��ق��د و���ص��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة وف��ق��ا ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��م��ل��ه��ا وخطتها 
املالية  الأ���ص��واق  ترقية  على  للعمل  طريق  خ��ارط��ة  امل�صتقبل  ل�صت�صراف 
عدة  ج��دي��دة  وادوات  اأنظمة  ا�صتحداث  مت  ذل��ك  �صبيل  ويف  متقدمة  اىل 
وقد مت اإ�صدارها جميعا وبذلك تكون الهيئة ا�صتكملت بن�صبة 100 باملئة 
ا�صتانلي  املن�صودة من قبل مورجان  الت�صريعية لعملية الرتقية  املتطلبات 
وذلك يف نف�ض الوقت الذي مت�صي فيه الأ�صواق قدما لتوفري ما عليها من 
متطلبات ومنها تاأ�صي�ض �صركات تقا�ض م�صتلقة لت�صوية الأوراق املالية يف 

حن �صيتوىل م�صرف المارات املركزي عمليات الت�صوية النقدية.
وقامت الهيئة وفق منوذج املوؤ�ص�صات ذاتية التنظيم بتفوي�ض الأ�صواق املالية 
ال�صكل  من  امل��ايل  الأ�صواق  وحتويل  بها  خا�صة  وان�صطة  منتجات  لتنظيم 
والت�صويات  املقا�صة  ف�صل  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الف��ق��ي  ال�صكل  اىل  ال��راأ���ص��ي 
ومركز الإيداع عن من�صات التداول وفق اأف�صل املعايري العاملية لالأ�صواق 

املتقدمة.
ال�صت�صارية  واجلهات  ال�صرتاتيجين  ال�صركاء  مع  حاليا  الهيئة  وتعمل 
اآمنة لتجربة الأفكار اجلديدة  على تطوير خمترب تنظيمي لتوفري بيئة 
املخت�صة  والتقنيات  املالية  التقنيات  كل  لتنظيم  مبادراتها  اإط��ار  وذلك يف 
اأطلقت  ا�صت�صارية عاملية.. كما  �صركة  بالتعاون مع  والت�صريعات  بالأنظمة 
امل�صتدامة  امل��ال  را���ض  اأ�صواق  تعزيز  اإط��ار  يف  ت�صب  مبادرات  كذلك  الهيئة 

واأ�صواق املال اخل�صراء .
الزعابي  الدكتور  الو�صطاء قال  الهيئة لتطوير عمل  وعلى �صعيد خطط 
اإن الهيئة ت�صعى لكي ت�صبح �صركات الو�صاطة قادرة على تقدمي حزمة من 
ال�صتثمارية  وال�صناديق  املالية  واملحافظ  الكتتابات  اإدارة  مثل  اخلدمات 
اىل جانب تقدمي ال�صت�صارات والبحوث والتحليالت للعمالء وغريها من 
اخلدمات الأخرى موؤكدا ان الهيئة منحت فعال 10 �صركات و�صاطة ممن 

توفرت لديها ال�صروط الرتاخي�ض ملمار�صة هذه الن�صطة.
واأ�صاف اأن مهنة الو�صاطة مبفهومها التقليدي اأ�صبح من املا�صي لذا فال 
بد من تطوير اأداء ال�صركات العاملة يف القطاع حتى نواكب اأف�صل املمار�صات 
العاملية يف هذه ال�صناعة والتي ياأتي 80 باملئة من اإيرادات الو�صطاء فيها 

من الأن�صطة ال�صتثمارية و20 باملئة فقط من عمليات تنفيذ التداولت.
اخلدمات  �صركات  ت�صنيف  مل�صروع  الثانية  املرحلة  باعتماد  الهيئة  وقامت 
املالية يف اإطار �صعيها لتطوير هذه ال�صناعة بالإ�صافة اىل اإطالق العديد 
مبادرات  واعتماد  امل�صتثمرين  لتوعية  الوطني  امل�صروع  مثل  املبادرات  من 

توطن وظائف قطاع راأ�ض املال وغريها من املبادرات الأخرى.
وفيما يخ�ض جهود الهيئة لتعزيز مبداأ حوكمة عمل ال�صركات قال الزعابي 
ابعاده وعلى  بكافة  �صي�صهد تفعيل نظام احلوكمة  العام اجل��اري  نهاية  اإن 
نحو ين�صجم مع روؤية وتطلعات احلكومة الحتادية من خالل تبني جميع 
ال�صركات لالإجراءات املتعلقة بقواعد الإدارة الر�صيدة واملمار�صات ال�صليمة 
اإننا  الزعابي  ق��ال  املالية  الأ���ص��واق  اأداء  عن  احلديث  اإط��ار  ويف  لالأعمال. 
ن�صعى جميعا لتعزيز عمل الأ�صواق وعلى نحو يعك�ض املوؤ�صرات الإيجابية 
دعا  كما  جيدة،  منو  ن�صب  زال  ول  حقق  ال��ذي  الكلي  الوطني  لالقت�صاد 
�صواء  الت�صويق والرتويج  اأكرب على عمليات  اإىل الرتكيز بدرجة  الأ�صواق 

للم�صتثمرين من داخل الدولة او خارجها وذلك لزيادة الن�صاط.
املا�صية  ال��ف��رتة  يف  الأ����ص���واق  لزم���ت  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ول��ة  ب�صح  يتعلق  وف��ي��م��ا 
..م�صيفا ان �صح ال�صيولة متغري تابع ولي�ض م�صتقل ول ياأتي عن طريق 
دخول امل�صتثمر يف ظل وجود اأبعاد متعددة للم�صتثمر الأجنبي الذي ميتلك 
متطلبات نحن بحاجة ملعرفتها. واأو�صح الزعابي اأن الهيئة تتوا�صل ب�صكل 
دائم مع موؤ�صرات مثل مورغان �صتانلي والتي بدورها تعطينا تف�صيالت 
ن�صع  واأن��ن��ا  ل�صيما  الإم����ارات،  �صوق  ع��ن  وانطباعاته  اخل��ارج��ي  امل�صتثمر 

اأيدينا على التحديات املوجودة يف ال�صوق.

»دو« توفر خدمة »واي فاي« 
عالية ال�شرعة جمانا خالل العيد

•• دبي-وام: 

�صتوفر  اأنها  املتكاملة  لالت�صالت  الإم��ارات  ل�صركة  التابعة  دو”  اأعلنت” 
اأيام من   7 ملدة  عالية ال�صرعة جماناً  “واي فاي”  خدمة ات�صال ل�صلكي 

عرب اأكرث من 400 موقعاً على امتداد دولة الإمارات.
ومتا�صياً مع حملتها املميزة #الدور_دورك توفر دو للم�صتخدمن خدمة 
“واي فاي الإمارات” ب�صرعة اأعلى ب� 10 اأ�صعاف بدون اأي تكاليف اإ�صافية 
وذلك ملدة اأ�صبوع من 12 وحتى 18 يونيو اجلاري.. وتهدف خدمة واي 
الإم���ارات عرب متكينهم من  دول��ة  �صكان  �صعادة  اإىل تعزيز  الإم���ارات  ف��اي 
الإمارات  ف��اي  واي  خدمة  وهما  اأثنن  خيارين  عرب  بالإنرتنت  الت�صال 
تقدم  مدفوعة  خدمة  وه��ي  املمتازة  الإم���ارات  ف��اي  واي  وخدمة  املجانية 
مقبولة  اأ�صعار  مقابل  حم��دودة  غري  حتميل  تنزيل  مزايا  للم�صتخدمن 
رئي�ض قطاع خدمات  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  فهد احل�صاوي  وقال  ج��داً. 
حملة  مع  متا�صياً  ان��ه  املتكاملة  لالت�صالت  الإم���ارات  �صركة  يف  الت�صال 
ال������دور_دورك ال��ه��ادف��ة اإىل ت��ع��زي��ز ق��ي��م اخل���ري وال��ع��ط��اء خ���الل ال�صهر 
الت�صال متثل حق  باأن خدمات  اإمياننا  من  وانطالقاً  بعده  الف�صيل وما 
اأ�صا�صي للجميع حر�صنا دوماً على تزويد عمالئنا بخدمات مميزة تت�صم 

باجلودة وال�صفافية.

خالل موؤمتر �لطاقة �لعاملي 2019 يف �أبوظبي 

موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية ت�شلط ال�شوء
 على الدور ال�شرتاتيجي للقطاع يف التحولت امل�شتدامة 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

ل�موؤمتر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
عن   ”2019 اأبوظبي  العاملي  الطاقة 
للطاقة  الإم�������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  م�����ص��ارك��ة 
امل�����ص��ي��ف يف  ال���راع���ي  ب�صفتها  ال��ن��ووي��ة 
�صيقام يف مركز  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  احل���دث 
اأبوظبي الوطني للمعار�ض خالل الفرتة 

من 9 اإىل 12 �صبتمرب 2019.
للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  وت�صت�صيف 
م�صتقبل  ملناق�صة  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  النووية 
جانب  اإىل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة،  ال��ط��اق��ة  ق���ط���اع 
ال�صرتاتيجي  ال������دور  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د 
واملوثوقة  الآم����ن����ة  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
اقت�صاد  ت��ن��وي��ع  يف  للبيئة  وال�����ص��دي��ق��ة 
وذلك  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الإم���ارات للطاقة  ا�صرتاتيجية  اإط��ار  يف 
موؤ�ص�صة  م�صاركة  �صت�صهم  كما   .2050
املوؤمتر  يف  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم������ارات 
تتطلع نحو  التي  ال��دول  دع��م جهود  يف 
الطاقة النووية ال�صلمية كو�صيلة لدعم 
ال��ن��م��و الق��ت�����ص��ادي والج��ت��م��اع��ي من 
خالل اإنتاج الطاقة الكهربائية اخلالية 

من النبعاثات الكربونية.
املا�صية،  ال��ث��الث  ال�صنوات  م��دى  وعلى 
�صلطت اإ�صدارات جمل�ض الطاقة العاملي 
ال�����ص��وء ع��ل��ى ال��ث��ق��ة امل��ت��زاي��دة ب���اأن قادة 
الطاقة يدفعون باجتاه الطاقة النووية 
وقابلة  موثوقة  كتكنولوجيا  ال�صلمية 
ل��ال���ص��ت��م��رار ل���دع���م من���و ال������دول حول 

ي��ت��وق��ع م���ع ان��ت��ه��اء ال���ربن���ام���ج؛ الذي 
م�صتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  الأول  يعترب 
امل���ن���ط���ق���ة؛ ا����ص���ت���ف���ادة امل�������ص���ارك���ات فيه 
م��ن ال��ت��ج��ارب وامل���ع���ارف ال��ت��ي �صتنمي 
وتطور  مواهبهن،  وت�صقل  خرباتهن 
ال�صخ�صي  ال�صعيدين  على  ق��درات��ه��ن 

واملهني. 
16 موجهاً  امل��ب��ادرة وج���ود  وامل��م��ي��ز يف 
�صخ�صيات  مي��ث��ل��ون  م��رم��وق��اً  وخ��ب��رياً 
رف��ي��ع��ة امل�����ص��ت��وى م��ن ���ص��رك��ات متعددة 
اجلن�صيات ومعروفة يف املنطقة والعامل 
ب��ي م��ورج��ان و�صو�صيتيه  واأب��رزه��ا ج��ي 
واآيكون وفنتيك هايف  ونا�صيبا  جرنال 
من  وغ���ريه���ا  دب����ي   2020 واك�����ص��ب��و 
ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��رم��وق��ة، مما 
اأعطى للربنامج قيمًة يف نوعية وجودة 
املوجهن، واخلربات التي �صي�صاركونها 

مع امل�صاركات يف الربنامج.
عي�صى  رج��اء  الدكتورة  �صعادة  واأ���ص��ارت 
�صيدات  جمل�ض  رئي�ض  ال��ق��رق،  �صالح 
اأعمال دبي اإىل ان مبادرة” روح زايد” 
التي اأطلقها املجل�ض تن�صجم مع الإرث 
الكبري الذي تركه املغفور له ب��اإذن اهلل 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، الذي 
غر�ض فينا جميعاً حب اخلري والعطاء 
ب��ال م��ق��اب��ل، م��ع��ت��ربًة ان امل���ب���ادرة تكرم 
ثراه  اهلل  طّيب  املوؤ�ص�ض  ال��وال��د  جهود 
املعرفة  م�����ص��ارك��ة  ث��ق��اف��ة  غ���ر����ض  ع���رب 
ون�����ص��ر ال��ف��ائ��دة واخل����ربات يف جمتمع 

املراأة يف  الأعمال، ودعم م�صرية متكن 
�صوق العمل.

مع  ال�����ص��راك��ة  اأن  اإىل  ال���ق���رق  ول��ف��ت��ت 
يف  مرموقة  عاملية  و�صركات  موؤ�ص�صات 
ال�صمعة  تعك�ض  املميز،  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
الكبرية التي يتمتع بها جمل�ض �صيدات 
الداعم  امل��م��ث��ل  ب��و���ص��ف��ه  دب����ي  اأع���م���ال 
معتربًة  الإم����ارة،  يف  الأع��م��ال  ل�صيدات 
نظراً  كبرياً  جناحاً  حقق  الربنامج  ان 
لعتماده على تطوير مهارات حتتاجها 

العامل.
وق����ال ال���دك���ت���ور م��ط��ر ال���ن���ي���ادي، وكيل 
اللجنة  رئي�ض  وال�صناعة  الطاقة  وزارة 
التنظيمية ملوؤمتر الطاقة العاملي الرابع 
النووية  ال��ط��اق��ة  “ت�صكل  وال��ع�����ص��ري��ن: 
دولة  دعم حتول  يف  ا�صرتاتيجياً  عاماًل 
الإمارات اإىل اقت�صاد وجمتمع منخف�ض 
موؤ�ص�صة  وتعترب  ال��ك��رب��ون��ي��ة،  الب�صمة 
رائدة  جهة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم����ارات 
يف املنطقة من خالل تنفيذها الربنامج 
لأرقى  طبقا  الإماراتي  ال�صلمي  النووي 

بال�صالمة  اخل��ا���ص��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
واجلودة وال�صفافية الت�صغيلية ما يجعل 
قبل   من  به  يحتذى  من��وذج��اً  الربنامج 
وفور  اجل��دي��دة.  النووية  امل�صاريع  كافة 
م�صروع  يف  الأرب�������ع  امل���ح���ط���ات  ت�����ص��غ��ي��ل 
وفق  ال�صلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة 
اأعلى معايري ال�صالمة واجلودة والأمن، 
ال�صلمي  ال����ن����ووي  ال���ربن���ام���ج  ���ص��ي��ع��زز 
الإماراتي النمو امل�صتقبلي والزدهار يف 
اإنتاج الطاقة  دول��ة الإم��ارات من خالل 
الكهربائية الآمنة واملوثوقة وال�صديقة 

اأبو  �صتجمع  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  ويف  للبيئة. 
يف  الطاقة  وموؤ�ص�صات  ق��ادة  اأب���رز  ظبي 
املوؤمتر،  خ����الل  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
م���ا ي���وف���ر ف��ر���ص��ة ف���ري���دة ل��ع��ر���ض دور 
دول���ة الإم�����ارات يف ق��ي��ادة ال��ط��ري��ق نحو 

ا�صرتاتيجيات الطاقة املتنوعة«.
وم�����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال امل���ه���ن���د����ض حممد 
التنفيذي  الرئي�ض  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م 
النووية:  ل��ل��ط��اق��ة  الإم�������ارات  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
للطاقة  الإم������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  “حتر�ض 
ال���ن���ووي���ة ع��ل��ى دع����م ج���ه���ود ال���دول���ة يف 

عملهن  جم����ال  يف  الأع����م����ال  ����ص���ي���دات 
التدريب  اأن  وم��وؤك��دة  واخت�صا�صهن، 
الأعمال واخلرباء  �صيدات  الثنائي بن 
امل�صرفن عليهن قد قطع �صوطاً كبرياً 
التي  الربنامج  م�صتهدفات  حتقيق  يف 
ت�صمل تعزيز املهارات وتطوير اخلربات 

ل�صتثمارها يف بيئة الأعمال يف دبي.
اأعمال  �صيدات  جمل�ض  رئي�ض  واأ�صافت 
دبي قائلًة: اإن مبادرة “روح زايد” هي 
اعمال  �صيدات  هدية قيمة من جمل�ض 

ت��ن��ظ��ي��م م����وؤمت����ر ال���ط���اق���ة ال���ع���امل���ي يف 
املوؤ�ص�صة  وتفخر  املقبل.  العام  اأبوظبي 
بدعم هذا احلدث الهام، الذي �صيجمع 
كبار اخلرباء واملعنين يف جمال الطاقة 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، الم���ر الذي  م��ن جميع 
الإمارات  دول��ة  مكانة  تر�صيخ  �صاأنه  من 
اأبوظبي  وال��ع��ا���ص��م��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الطاقة.  ق��ط��اع  مل�صتقبل  ع��امل��ي  كمركز 
ا�صرتاتيجية  تكنولوجيا  وب��اع��ت��ب��اره��ا 
وخالية  وم��وث��وق��ة  اآم��ن��ة  ط��اق��ة  لتوفري 
للطاقة  فاإن  الكربونية،  النبعاثات  من 
دعم  يف  رئي�صياً  دوراً  ال�صلمية  النووية 
الدول،  ال��ط��اق��ة لكل  ق��ط��اع  ال��ت��ح��ول يف 
فر�صة   2019 اأبوظبي  موؤمتر  وميثل 
احل���ايل لقطاع  ال��و���ص��ع  لعر�ض  ف��ري��دة 

الطاقة النووية وم�صتقبلها امل�صرق ».
اجلدير بالذكر اأن موؤمتر الطاقة العاملي 
ه���و احل����دث ال��رئ��ي�����ض وال����ب����ارز ملجل�ض 
الطاقة العاملي، ويعقد كل ثالث �صنوات 
يف مدن خمتارة، ويعد اأكرب واأقدم جتمع 
ل��ل��ط��اق��ة يف ال���ع���امل واأك����رثه����ا ت���اأث���رياً. 
وتعقد الدورة الرابعة والع�صرون خالل 
الفرتة من 9 اإىل 12 �صبتمرب 2019 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اهلل،  حفظه 
ل��ل��م��ع��ار���ض، وت��ع��ت��رب ه���ذه ال������دورة هي 
الأوىل التي يتم فيها ا�صت�صافة املوؤمتر 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط خالل تاريخ 

احلدث الذي ميتد اإىل 90 عاماً.

يف  واأن��ن��ا  خ�صو�صاً  اأع�صائنا  اإىل  دب��ي 
ع���ام زاي����د اخل����ري، ون��ح��ن ن��ت��ط��ل��ع اإىل 
نهاية العام حيث �صنحتفي معاً ب�صيدات 
اإ�صافية  ب���خ���ربات  م����زودي����ن  اأع����م����اٍل 
لهن يف  ا�صتثنائية تكون عوناً  ومهارات 
تطوير اأعمالهن، وال�صتمرار على درب 
ال��ن��ج��اح. ون��ح��ن م��ن جهتنا يف جمل�ض 
���ص��ي��دات اأع���م���ال دب���ي م��ل��ت��زم��ون دوم���اً 
تعزز  التي  النوعية  امل��ب��ادرات  ب��اإط��الق 
من تناف�صية اأع�صائنا يف بيئة الأعمال.

عقد �شر�كة مع �شركات عاملية مرموقة لتطوير خرب�ت �مل�شاركات باملبادرة

جمل�ش �شيدات اأعمال دبي يعزز مهارات اأع�شائه يف مبادرة »روح زايد«

بهدف �لرفع من جودة �خلدمات �ملقدمة للم�شتثمرين 

منطقة عجمان احلرة وجمموعة بريد الإمارات تربمان اتفاقية تعاون م�شرتك
•• عجمان-الفجر:

انطالقاً من حر�صهما على دعم وتعزيز 
ال�صرتاتيجية  ال�������ص���راك���ات  وت���ط���وي���ر 
ب��ي��ن��ه��م��ا وب���ه���دف الرت����ق����اء م���ن ج���ودة 
منطقة  مل�صتثمري  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
م��ن منطقة  ك��ل  اأعلنت  احل���رة،  عجمان 
ع����ج����م����ان احل���������رة وجم����م����وع����ة ب���ري���د 
للخدمات  ال���رائ���د  امل�����زود   ، الإم��������ارات، 
ال�صريع  ال��ت��و���ص��ي��ل  وح��ل��ول  ال��ربي��دي��ة 
املتحدة، عن  العربية  الإم���ارات  يف دول��ة 
تهدف  م�صرتكة  ت��ع��اون  اتفاقية  اإب����رام 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود وال��ن�����ص��اط��ات ذات  اإىل 
الهتمامات امل�صرتكة، وذلك لال�صتفادة 
من الإمكانيات املتوفرة لدى كلٍّ منهما 
العلمية  واخل��ربات  الب�صرية  الكوادر  يف 
اخلدمات  اأف�����ص��ل  ل��ت��ق��دمي  وال��ع��م��ل��ي��ة 

للم�صتثمرين يف منطقة عجمان احلرة.
بح�صور  الت���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع  مت  وق�����د 
برئا�صة  احل����رة  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  وف���د 
ال�����ص��ي��دة ف��اط��م��ة حم��م��د ����ص���امل، املدير 
ال��ع��ام ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف، ووف����د م��ن جمموعة 
ب��ري��د الإم������ارات ب��رئ��ا���ص��ة ال�����ص��ي��د عبيد 
التنفيذي  امل����دي����ر  ال���ق���ط���ام���ي  حم���م���د 
حيث  للمجموعة،  ب��ال��وك��ال��ة  ال��ت��ج��اري 
حر�ض الطرفن على و�صع كافة الأطر 
بناء ج�صور  �صاأنها  التي من  وال�صيا�صات 
امل��ت��ب��ادل وامل�صرتك  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ف��اه��م 
تنظيمي  اإط��ار  خ��الل  بينهما، من  فيما 
ف���ع���ال ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����رواب�����ط ب���ه���دف اإىل 
كافة متعاملي منطقة عجمان  ا�صتفادة 
تقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  م���ن  احل�����رة 
يف  ي�صهم  مبا  الإم���ارات  بريد  جمموعة 

حتقيق الأهداف املتبادلة للطرفن.

البنود  من  العديد  التفاقية  وتت�صمن 
اخلدمات  م�صتوى  رفع  �صاأنها  من  التي 
امل��ق��دم��ة اأب����رزه����ا ب��ح��ث ف���ر����ض متكن 
جم���م���وع���ة ب���ري���د الإم����������ارات م����ن نقل 
عجمان  منطقة  اإىل  لها  احل��ايل  الفرع 
احلرة، وبال�صكل الذي يعزز من تقدمي 
خ���دم���ات���ه���ا مل��ت��ع��ام��ل��ي امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 
اإمارة  املحلي يف  واملجتمع  ب�صفة خا�صة 
بحث  جانب  اإىل  ع��ام��ة،  ب�صفة  عجمان 
اإمكانية تقدمي بع�ض خدمات املجموعة 
الربيدية من خالل تخ�صي�ض �صندوق 
بريد لكل من�صاأة مرخ�صة لدى املنطقة 

احلرة.
وقد اأكدت ال�صيدة فاطمة حممد �صامل، 
التفاقية  هذه  تت�صمنه  ما  اأهمية  على 
تدعم  ا�صرتاتيجيات عمل م�صرتك  من 
وت�صجع تبادل اخلربات واملعرفة الفنية 

الب�صرية  ال����ك����وادر  وت���اأه���ي���ل  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
م�صريتاً  الطرفن،  كال  بن  والتدريب 
منطقة  ح���ر����ض  اإىل  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف 
ع��ج��م��ان احل����رة ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل م��ا يف 
و���ص��ع��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��ة امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن مبا 
املتنوعة  اخل����دم����ات  م���ن  ل��ه��م  ت��ق��دم��ه 
�صدد  جهته  من  املختلفة.  والت�صهيالت 
املدير  ال��ق��ط��ام��ي  حم��م��د  عبيد  ال�����ص��ي��د 
ملجموعة  بالوكالة  التجاري  التنفيذي 
�صتقدم  املجموعة  ب���اأن  الإم�����ارات  ب��ري��د 
عرو�ض اأ�صعار خا�صة ملوظفي ومتعاملي 
منطقة عجمان احلرة وذلك من خالل 
�صتفتتحه  ال��ذي  الإم����ارات  بريد  مكتب 
امل��ج��م��وع��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، م�����ص��ي��داً ب���دوره 
اأطر  م��ن  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  مب��ا تت�صمنه 
ي��خ��دم م�صالح  ل��ل��ت��ع��اون مب���ا  خم��ت��ل��ف��ة 

امل�صتثمرين على حد �صواء.

ه���ذا وق���د ات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ت�صكيل 
جلنة م�صرتكة ت�صم اأع�صاء من منطقة 
عجمان احلرة وجمموعة بريد الإمارات 
وا�صرتاتيجيات  ���ص��ب��ل  ب��دع��م  ت��خ��ت�����ض 
واإعداد  الطرفن  ب��ن  امل�صرتك  العمل 
الأعمال  ك��اف��ة  وب���ي���ان  ال��ع��م��ل،  خ��ط��ط 
والرتقاء  تطويرها  وكيفية  امل�صرتكة 

بها.
اجلدير بالذكر اأن مثل هذه التفاقيات 
تاأتي انطالقاً من حر�ض منطقة عجمان 
احلرة على تعزيز الروابط مع �صركائها 
لالرتقاء  واخل���ربات  املعلومات  وت��ب��ادل 
باخلدمات املقدمة للم�صتثمرين، الأمر 
الذي ي�صاهم ب�صكل كبري يف حتقيق روؤية 
ور�صالة املنطقة الرامية اإىل توفري كافة 
جذب  يف  وت�����ص��ه��م  لعمالئها  اخل���دم���ات 

م�صتثمرين جدد.

•• دبي-الفجر:

بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإن�صاين 
وف��ع��ال��ي��ات ع����ام زاي������د، ك�����ص��ف جمل�ض 
���ص��ي��دات اأع���م���ال دب����ي ع���ن ���ص��راك��ة مع 
لتوفري  م����رم����وق����ة  ع���امل���ي���ة  �����ص����رك����ات 
الأعمال  ل�����ص��ي��دات  وامل���ع���ارف  اخل����ربات 
التي  زايد”  “روح  امل�صاركات يف مبادرة 
اجلاري،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  املجل�ض  اأطلقها 
نوعية يف  تعترب  املبادرة  اأن  اإىل  م�صرياً 
جوهرها حيث توفر خربات متخ�ص�صة 

ح�صب احتياجات �صيدات الأعمال.
الربنامج  اأن  اإىل  امل���ج���ل�������ض  واأ������ص�����ار 
اإ�صافة  ي�صكل  زايد”  “روح  الإر���ص��ادي 
تقوم  حيث  الأع���م���ال،  ل�صيدات  مم��ي��زة 
�صراكات  ن�����ص��ج  م����ب����داأ  ع���ل���ى  امل�����ب�����ادرة 
ال�صركات  م��ن  ع���دد  م��ع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الرائدة  والعاملية  والإقليمية  املحلية 
املتخ�ص�صن  واخل������رباء  جم��ال��ه��ا،  يف 
لتوفري  اأع���م���ال حم�����ددة،  يف جم����الت 
ا�صت�صارات جمانية، وتو�صيات متقدمة 
مل�����ص��اع��دة �صيدات  ق��ط��اع��ات حم���ددة  يف 
املمار�صات  اأف�صل  اعتماد  على  الأعمال 

يف جمال عملهن واخت�صا�صهن.
وقد �صهد برنامج “روح زايد” ان�صمام 
قطاعات  مي��ث��ل��ن  اأع����م����ال  ���ص��ي��دة   18
وال�صيافة  ال�����ص��ي��اح��ة  ت�صمل  م��ت��ن��وع��ة 
والرعاية  وال����ص���ت�������ص���ارات  وال���ت���ج���ارة 
ال�����ص��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م والإع�������الم، حيث 
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املال والأعمال

»القت�شاد« ت�شدر تقريرا ب�شاأن مراجعة 
ال�شيا�شات التجارية لكمبوديا وغامبيا

•• اأبوظبي-وام:

�صجل حجم التبادل التجاري بن دولة الإمارات العربية وكل من كمبوديا وغامبيا 
منوا ن�صبيا خالل اخلم�ض �صنوات املا�صية فقد بلغ اإجمايل التبادل التجاري غري 
ب�  مقارنة   2017 ع��ام  دولر  مليون   303.4 وكمبوديا  الإم���ارات  بن  النفطي 
غري  اخلارجية  التجارة  �صجلت  فيما   ..  2012 خ��الل  دولر  مليون   108.9
2017 مقابل حوايل  37.3 مليون دولر عام  النفطية بن الإم��ارات وغامبيا 

31.9 مليون دولر عام 2012.
ويرتكز القت�صاد يف الدولتن على قطاعات الزراعة واخلدمات وال�صياحة فيما 
يتوقع اأن ت�صهدا املزيد من النمو خالل املرحلة املقبلة نتيجة ل�صيا�صات الإ�صالح 

اجلاري تنفيذها من قبل حكومتي البلدين.
يف  ال��دول��ي��ة  واملنظمات  التجارية  ال�صيا�صات  اإدارة  اأع��دت��ه��ا  ق���راءة  يف  ذل��ك  ج��اء 
حول  العاملية  التجارة  منظمة  عن  ال�صادرين  التقريرين  ب�صاأن  القت�صاد  وزارة 
القراءة  ر�صدت  وغامبيا.. حيث  كمبوديا  لكل من  التجارية  ال�صيا�صات  مراجعة 
التطورات الإيجابية للدولتن والتي من �صاأنها اأن تنعك�ض على الفر�ض التجارية 

وال�صتثمارية املطروحة خالل املرحلة املقبلة.
وقالت عائ�صة �صعد الكبي�صي مديرة اإدارة ال�صيا�صات التجارية واملنظمات الدولية 
اإن تقارير مراجعة ال�صيا�صات التجارية ال�صادرة عن منظمة التجارة  يف الوزارة 
العاملية تت�صمن حتليالت معمقة ب�صاأن �صيا�صات التجارة اخلارجية للدول الأع�صاء 
يف املنظمة وتر�صد اأهم مالمح ومقومات بيئتها القت�صادية والنظم وال�صيا�صات 
التجارية املطبقة وكذلك ال�صيا�صات واملمار�صات التجارية النافذة لديها واملوؤثرة 
على ال�صادرات والواردات والإنتاج. واأ�صافت اأن تلك التقارير تعد من اأهم م�صادر 
املعلومات املتعلقة بقواعد وقيود التجارة وال�صتثمار لأية دولة ع�صو يف املنظمة.. 
لفتة اإىل حر�ض ال��وزارة على اإعداد قراءة يف تلك التقارير لتعزيز الوعي لدى 
القطاعن العام واخلا�ض باأنظمة التجارة وال�صتثمار لدى ال�صركاء الرئي�صين 
اأن تقريري مراجعة ال�صيا�صات التجارية لكل من كمبوديا  اإىل  للدولة. واأ�صارت 
ميكن  وما  والقت�صادية  الإ�صالحية  التطورات  من  مهما  ع��ددا  ر�صدا  وغامبيا 
اأن تولده من فر�ض وحتديات اأمام ال�صتثمار الأجنبي ن�صتعر�ض اأبرزها يف تلك 
قطاع  اأن  اإىل  العاملية  التجارة  منظمة  عن  ال�صادر  التقرير  اأ�صار  فقد  ال��ق��راءة. 
اخلدمات ي�صتحوذ على احل�صة الأكرب من الناجت املحلي الإجمايل لدولة غامبيا 
بن�صبة تقدر يف حدود 66 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل عام 2016 .. فيما 
ال�صتقرار وخماطر اجلفاف  تداعيات عدم  يعاين  والذي  الزراعة  ي�صاهم قطاع 
مبا  ال�صياحة  قطاع  وي�صاهم  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  امل��ائ��ة  يف   21 بن�صبة 
20 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل والذي يعد بدوره  16اإىل  يرتاوح من 
م�صاهما  يعترب  التجارة  قطاع  اأن  التقرير  واأو�صح  الأجنبية.  للعملة  مورد  اأكرب 
اإعادة ال�صادرات وب�صكل بارز املن�صوجات  رئي�صيا يف اقت�صاد غامبيا ل�صيما قطاع 
 70 ما بن  ي��رتاوح  ال�صادرات مبا  اإجمايل  ن�صبة م�صاهمتها من  ت�صتاأثر  والتي 
اإىل 80 يف املائة .. فيما ي�صهم قطاع ال�صناعات التحويلية مبا ن�صبته 6 يف املائة 
من الناجت املحلي الإجمايل واملخ�ص�ض لتلبية احتياجات الأ�صر املنزلية. واأظهر 
التقرير تفوق الواردات ال�صلعية على ال�صادرات حيث تتميز الأخرية مبحدوديتها 
ناهزت  والأ���ص��م��اك حيث  ال�����ص��وداين  ال��ف��ول  ���ص��ادرات  م��ن  اأ�صا�صي  ب�صكل  وتتاألف 
التجارين  بال�صركاء  يتعلق  وفيما  دولر.  مليون   19.1 قيمته  ما   2015 عام 
لدولة غامبيا ياأتي كل من الحتاد الأوروبي وفيتنام والهند وال�صن يف �صدارة 
وارداتها من الحتاد  ت�صتقبل غامبيا  امل�صتقبلة ل�صادرات غامبيا فيما  الوجهات 
وعلى  وال�صن.  وال��ربازي��ل  وال�صنغال”  ديفوار  “كوت  اأفريقيا  وغ��رب  الأوروب���ي 
تي�صري  اتفاقية  على  غامبيا  �صادقت  فقد  الأط���راف  متعددة  التفاقيات  �صعيد 
للعديد من  ان�صمامها  العاملية ف�صال عن  التجارة  املنبثقة عن منظمة  التجارة 
وت�صنف  اإفريقيا  غرب  لدول  القت�صادية  املجموعة  اأبرزها  الإقليمية  التكتالت 
غامبيا �صمن قائمة الدول الأقل منوا يف اإفريقيا عام 2017 ومع تقدمي غامبيا 
خالل فرتة ال�صتعرا�ض ما يقارب 20 اإخطارا اإىل منظمة التجارة العاملية ول 

�صيما فيما يتعلق مبجال الدعم املحلي يف قطاع الزراعة.

مليون درهم قيمة   474
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�ش

•• دبي -وام:

 474 حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأم��الك بدبي اأكرث من 
مليون درهم حيث �صهدت الدائرة ام�ض ت�صجيل 69 مبايعة بقيمة 132 مليون 
درهم منها 9 مبايعات لالأرا�صي بقيمة 41 مليون درهم و 60 مبايعة لل�صقق 
والفلل بقيمة 91 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 20 مليون 
درهم يف منطقة جبل علي الأوىل تليها مبايعة بقيمة 8 مالين درهم يف منطقة 
وادي ال�صفا 5 تليها مبايعة بقيمة 4 مالين درهم يف منطقة الثنية الرابعة. 
 3 �صجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد  الثالثة  احلبية  وت�صدرت منطقة 
بت�صجيلها  اخلام�صة  الثنية  منطقة  وتلتها  دره��م  مالين   5 بقيمة  مبايعات 
مبايعة بقيمة 3 مالين درهم وثالثة يف وادي ال�صفا 5 بت�صجيلها مبايعة بقيمة 
8 مالين درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 
10 مالين درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 
مالين درهم يف منطقة برج خليفة و اأخريا مبايعة بقيمة 4 مالين درهم يف 
وت�صدرت منطقة ور�صان الأوىل املناطق من حيث عدد  منطقة وادي ال�صفا 3. 
وتلتها  دره��م  4 مالين  بقيمة  مبايعات   9 �صجلت  اإذ  الفلل  و  ال�صقق  مبايعات 
منطقة مر�صى دبي بت�صجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 مالين درهم وثالثة يف برج 

خليفة بت�صجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

النفط يرتفع مع اإ�شادة ترامب 
باجتماع اإيجابي مع كيم 

•• �سنغافورة-رويرتز: 

ارتفعت اأ�صعار النفط مبوازاة الأ�صواق العاملية ام�ض الثالثاء بعد اأن قال الرئي�ض 
كيم  ال�صمايل  الكوري  الزعيم  مع  �صنغافورة  قمة  اإن  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اتفاق لإنهاء  اإىل  بالتو�صل  الآم��ال  معززا  “تقدما كبريا”  اأح��رزت  اأون  جوجن 

املواجهة النووية يف �صبه اجلزيرة الكورية.
لكن موؤ�صرات على تنامي اإنتاج كبار املنتجن رو�صيا والوليات املتحدة وال�صعودية 
كبحت مكا�صب الأ�صعار. وقال متعاملون اإن الن�صاط ات�صم بالهدوء اأي�صا قبيل 
اجتماع منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك( وبع�ض حلفائها يف 22 يونيو 
حزيران والذي قد يحدد �صيا�صة الإنتاج لعدة منتجن كبار. ويف ال�صاعة 0547 
بتوقيت جرنت�ض كانت العقود الآجلة خلام برنت عند 76.55 دولر للربميل 

مرتفعة ت�صعة �صنتات مبا يعادل 0.1 باملئة عن اإغالقها ال�صابق.

تقديرً� جلهودها �ملتو��شلة يف جذب �ال�شتثمار�ت �الأجنبية وروؤو�ض �الأمو�ل 

»موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شتثمار« تفوز بجائزة 
»اأف�شل وكالت ترويج ال�شتثمار يف اأفريقيا وال�شرق الأو�شط« 

بهدف تنظيم �لقطاع على �لطرق �الحتادية وتطوير فر�ض ��شتثمارها جتاريًا

وزارة تطوير البنية التحتية تن�شئ مكتبًا لإدارة الإعالنات اخلارجية

الإعالن  اأ�صاليب  وا�صتخدام  التكاليف 
ال��ذك��ي��ة وال�����ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة واإدخ�����ال 
تقنيات واأ�صكال جديدة من الإعالنات.

واأو�����ص����ح امل���ن�������ص���وري ب�����اأن امل��ك��ت��ب قد 
جمال  يف  امل��ع��رف��ة  بنقل  بالفعل  با�صر 
ال�صركات  اإىل  اخلارجية(  )الإع��الن��ات 
ال��ع��ام��ل��ة يف ه���ذا امل��ج��ال ل�����ص��م��ان اأداء 
اأ����ص���رع واأف�����ص��ل ي��ت��واف��ق م��ع الأه����داف 

ال�صرتاتيجية للوزارة.
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
�صركاتها  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�صعى  التحتية 
القطاع اخل��ا���ض، من خ��الل و�صع  مع 
الإط��ار العام الذي يحدد العالقة بن 

كما  ال�صتثمارات،  ويجذب  اجلانبن، 
امل�صاركة  على  اخلا�ض  القطاع  ي�صجع 
تخفي�ض  يف  ي�����ص��اه��م  مم���ا  والب���ت���ك���ار، 
الإن���ف���اق وال��ت��م��وي��ل احل��ك��وم��ي، الأمر 
ال�����ذي ي���خ���دم روؤي������ة دول�����ة الإم�������ارات 
واأجندتها الوطنية الرامية اإىل حتقيق 
التي  امل�ص���������تدامة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
ت�صتند على املعرفة واخلربة، وبالتايل 
ال�����ص�����ام��ل��ة مب�ختلف  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 

حماورها.
البنية  تطوير  وزارة  اأن  �صعادته  وذك��ر 
)دليل  م�����وؤخ�����راً  اأ������ص�����درت  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الحتادية(،  ال��ط��رق  ع��ل��ى  الإع���الن���ات 

باعتبارها اجلهة امل�صوؤولة عن عمليات 
الطرق  �صبكة  وت�صغيل  واإن�صاء  تطوير 
وا�صتثمارها  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��ا  الحت���ادي���ة 
الدليل  ق�صم  وق���د  احت���ادي���ة،  ك��اأ���ص��ول 
اإىل  الحتادية  الطرق  الإع��الن��ات على 
على  الإع��الن��ات  اأهمها  اأق�����ص��ام  ثمانية 
اأعمدة الإنارة، بالإ�صافة اإىل الإعالنات 
واجلزر  الطريق  وح���رم  اجل�صور  على 

الو�صطية وغريها.
م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د م��ك��ت��ب الإع����الن����ات 
اخلارجية باأن اأحد الأهداف الرئي�صية 
للمكتب هي اأن تكون الطرق الحتادية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة  يف 

ون�صر  املناطق  تربيد  �صناعة  وتقنيات 
اإدارة  ون��ظ��م  ال���ص��ت��دام��ة  وح��ل��ول  �صبل 
ال���ع���امل،  دول  م����ن  ل��ل��ع��دي��د  ال���ط���اق���ة 
ب��ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة تهدف  ن��ل��ت��زم  ف��ن��ح��ن 
اك�صيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  تخفي�ض  اإىل 
الكربون لن�صاهم يف تنفيذ ا�صرتاتيجية 
الكربونية  النبعاثات  م��ن  للحد  دب��ي 
تقلي�ض  اأن  كما   .2021 دب��ي  وخطة 
تعزيز  يف  ي�صهم  الكربونية  النبعاثات 
اخل�صراء  امل��ج��الت  يف  ال��دول��ة  مكانة 
التكاليف  تخفي�ض  يف  اأي�صا  وي�صاعد 
وهو الأمر الذي ي�صاهم بدوره يف زيادة 

الأرباح.
ممثلن  ال����ع����م����ل  ور�������ص������ة  و�����ص����م����ت 
بارزين  وباحثن  عاملين  ومتحدثن 
اأ�صحاب اخل��ربة يف جم��ال تربيد  م��ن 
امل��ن��اط��ق، وال��ط��اق��ة وامل��ي��اه، ويف جمال 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وال���ص��ت��ث��م��ار،  التمويل 

متخ�ص�صن يف جمال تغري املناخ. 
الإنتاجية  القدرة  اأن  بالذكر،  اجلدير 
اأكرث  اإىل  ت�����ص��ل  “اإمباور”  ل�����ص��رك��ة 

•• دبي-الفجر:

اأه���داف وزارة تطوير  اأه��م  اأح��د  �صمن 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
التحتية  البنية  اأ�صول  وفعالية  كفاءة 
ا�صتدامتها  على  واملحافظة  الحت��ادي��ة 
لإدارة  م��ك��ت��ب��اً  ال���������وزارة  ا���ص��ت��ح��دث��ت 
الطرق  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي���ة  الإع�����الن�����ات 
مهام  للمكتب  اأوك���ل  حيث  الحت��ادي��ة، 
وتاأجري  الإع���الن���ات  ا�صتثمار  ت��ط��وي��ر 
ل���ل���وزارة يف الطرق  ال��ت��اب��ع��ة  الأ����ص���ول 
الحت���ادي���ة �صمن امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة يف 
ال�صتثماري  اجلانب  لرفد  املجال  هذا 
الطرق  �صبكة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ي��ع��ود  مب��ا 
الحتادية، وذلك بالتعاون مع �صراكات 

خمتلفة القطاع اخلا�ض.
واك����د ���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض ح�����ص��ن حممد 
تطوير  وزارة  وك��ي��ل  املن�صوري  جمعة 
البنية التحتية، اأن اخلطوة من �صاأنها 
واملحافظة  التحتية  البنية  دعما جودة 
بت�صدر  حتققت  ال��ت��ي  املكت�صبات  على 
لأربعة  ال���ط���رق  ب���ج���ودة  ال���ع���امل  دول 

�صنوات متتالية.
مكتب  اإن�����ص��اء  اأن  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه  واأ����ص���ار 
متخ�ص�ض لإدارة الإعالنات اخلارجية 
ع��ل��ى ال���ط���رق الحت����ادي����ة ���ص��ي�����ص��ه��م يف 
اإ����ص���ف���اء ال�����ص��ف��اف��ي��ة ع��ل��ى الإج�������راءات 
للجميع  الفر�صة  اإت��اح��ة  م��ب��داأ  �صمن 
ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ه����ذا ال��ن�����ص��اط، وفق 
وا�صحة،  واإداري������ة  ق��ان��ون��ي��ة  اإج������راءات 
�صاأنه  م��ن  اجل��دي��د  امل��ك��ت��ب  اإىل  لف��ت��ا 
املجال الإعالين فر�صة لتحقيق  جعل 
الطاقة  ا���ص��ت��خ��دام  ع���رب  ال����ص���ت���دام���ة 
وتخفي�ض  الإع�����الن�����ات  يف  ال���ب���دي���ل���ة 

التقنية  وا�صتخدام  النظام  يف  منوذجاً 
والطرق الإعالنية احلديثة..

املعلنن  اأداء  ت��ط��وي��ر  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   
الو�صع  ي��خ��دم  مب��ا  لوحاتهم  وتنظيم 
ع����ن طريق  ل���ه���م ج��م��ي��ع��اً  الإع��������الين 
على  ل��ل��م��ك��ت��ب  دوري  ت��ف��ت��ي�����ض  وج�����ود 
الأو�صاع  لت�صحيح  الحت��ادي��ة  ال��ط��رق 
ودعا  عليها،  ال�صتثمار  مناخ  وحت�صن 
التعاون  على  املحلية  ال��دوائ��ر  جميع 
ال�صركات  اإحالة  عرب  اخل�صو�ض  بهذا 
اإعالنات يف الطرق  التي ترغب بو�صع 
الحتادية اإليه وعدم ال�صماح بازدواجية 

الت�صاريح. 

التربيد  م���ن  ط���ن  م��ل��ي��ون  من1،34 
ال�صركة خدمات تربيد مناطق  وتقدم 
امل�صاريع  م���ن  ل��ع��دد  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ���ص��دي��ق��ة 
ال���ب���ارزة يف اإم����ارة دب���ي م��ث��ل جمموعة 
ريزيدن�ض  ب��ي��ت�����ض  وج����م����ريا  ج���م���ريا 
ال��ع��امل��ي واخلليج  امل����ايل  دب����ي  وم���رك���ز 
واأبراج  الطبية  دب��ي  ومدينة  التجاري 
ب������ح������ريات ج�����م�����ريا ون����خ����ل����ة ج���م���ريا 
ودي�صكفري جاردنز وابن بطوطة مول 
العاملية  واملنطقة  للت�صميم  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها.

»اإمباور« ت�شارك يف ور�شة عمل حتت �شعار »تطبيق اأنظمة تربيد املناطق يف املدن الدافئة« 
•• دبي-الفجر: 

الرئي�ض  ����ص���ع���ف���ار،  ب����ن  اأح����م����د  اأك�������د 
لأنظمة  الإم����ارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
اأكرب مزود  التربيد املركزي “اإمباور”، 
اأن  العامل،  يف  املناطق  تربيد  خلدمات 
جزءاً  اأ�صبحت  املناطق  تربيد  اأنظمة  
اأ�صا�صياً من التخطيط وت�صميم املباين 
املناخ  ذات  املناطق  احلديثة وخا�صة يف 

الدافئ. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ور����ص���ة ع��م��ل عقدت 
�صمن فعاليات اليوم الأول من موؤمتر 
ال��دول��ي��ة لتربيد  وم��ع��ر���ض اجل��م��ع��ي��ة 
تعقد يف مدينة  التي   ،2018 املناطق 
فانكوفر الكندية، خالل الفرتة ما بن 

11 اإىل 14 يونيو اجلاري. 
وركزت ور�صة العمل على مدن منطقة 
اآ���ص��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادي ال��داف��ئ��ة منها 
وكوريا،  والهند،  وماليزيا،  الفليبن، 
ب��دع��م م���ن اجلمعية  وال�����ص��ن وذل����ك 
 ، IDEA ال��دول��ي��ة ل��ت��ربي��د امل��ن��اط��ق

ورابطة الطاقة يف اآ�صيا واملحيط الهادئ 
APUEA، ومبادرة “ تطوير تربيد 
“ التابعة  امل���دن احل��دي��ث��ة  امل��ن��اط��ق يف 

لربنامج الأمم املتحدة للبيئة.
خ����الل جل�صته  ���ص��ع��ف��ار  ب���ن  واأو�����ص����ح 
النقا�صية يف ور�صة العمل حتت عنوان: 
املتو�صعة  الأ�صواق  النظر من  “وجهات 
يكمن  ال��ذك��ي��ة  امل����دن  م�صتقبل  اأن   ،“
املناطق،  ت���ربي���د  اأن���ظ���م���ة  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
واقت�صادية  بيئية  مبنافع  تتميز  التي 
للم�صاريع  املثايل  احلل  وتعترب  كربى 
العقارية اجلديدة، حيث �صهدت اأنظمة 
اإقباًل كبرياً من طرف  املناطق  تربيد 
امل��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ن ال���ذي���ن اأدرك�����وا 
املناطق  ت��ربي��د  ت��ب��ن��ي خ��دم��ة  اأه��م��ي��ة 
لأنها ت�صكل تقدماً تقنياً هائاًل �صديقاً 
ا�صتهالك  ت��ق��ل��ي��ل  يف  ي�����ص��اه��م  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
فعالية  اأك���رث  بطريقة  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
وم��وث��وق��ي��ة م��ن ���ص��واه��ا، ح��ي��ث حققت 
ب���ع���دد امل���ب���اين التي  اإم����ب����اور ارت���ف���اع���اً 
التي  املناطق،  تربيد  خدمة  ت�صتخدم 

يف  مبنى   1000 اإىل  لي�صل  تقدمها، 
نهاية 2017. 

كما �صاركت “اإمباور” يف جل�صة اأخرى 
واحلوكمة  “التمويل  ع���ن���وان  حت���ت 
ال�صوء  ���ص��ل��ط��ت  ح��ي��ث  والعمليات”، 
والتخطيط  امل�������ص���اري���ع،  مت���وي���ل  ع��ل��ى 
القطاعي  يف  امل��ال��ي��ة  والإدارة  امل�����ايل 
املخاطر،  وتخطيط  واخل���ا����ض،  ال��ع��ام 
وا�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة حت�������ص���ن م����ع����دلت 
واخل�صخ�صة  امل����ال����ي����ة  ال�����ع�����ائ�����دات 
اإىل  تطرقت  كما  النقدية،  والأ���ص��ول 
م��و���ص��وع ات��ف��اق��ي��ات الإم���ت���ي���از واإع�����ادة 

متويل الأ�صول.
�صريكاً  اإمباور  تعترب  �صعفار:  بن  وقال 
ر���ص��م��ي��اً ن�����ص��ط��اً مل���ب���ادرة ت��ط��وي��ر تربيد 
املناطق يف املدن احلديثة التي و�صعها 
ومت  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 
املناطق  تربيد  حلول  لتعزيز  اإطالقها 
ومنها  ال��ع��امل،  ح��ول  النامية  امل���دن  يف 
على  ملمو�صة  بخطوات  اإم��ب��اور  قامت 
تكنولوجيا  بنقل  الواقع  متثلت  اأر���ض 

وتكنولوجيا  واللوج�صتيات  الت�صنيع 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات وال�����ت�����ج�����زئ�����ة وال�������ص���ف���ر 
والتعليم  ال�صحية  والرعاية  وال�صياحة 
وحققت  اخل���������ص����راء.  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�صعيد  ع��ل��ى  ملمو�صاً  جن��اح��اً  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ال�صتثمار  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ت�صجيع 
حم��ل��ي��اً، م���ن خ���الل ت��وف��ري ح��زم��ة من 
اأبرزها  وم���ن  وامل���م���ي���زات،  ال��ت�����ص��ه��ي��الت 
لت�صهيل  وجود مناطق حرة متخ�ص�صة 
مزاولة الأعمال والإعفاء من ال�صرائب 
مع حرية حتويل غري حم��دود لالأرباح 

اإىل اخلارج.
وك�������الت  ج�����ائ�����زة  م����ن����ح  ج����ان����ب  واإىل 
الأمريكية،  املجلة  اأ���ص��درت  ال�صتثمار، 
يف �صهر مايو املا�صي، ت�صنيفها ال�صنوي 
لال�صتثمار«  العاملية  الوجهات  “اأف�صل 
 Global Best to Invest(
ت�صليط  Locations(، وذلك بهدف 
ال����دول وم��ك��ات��ب التنمية  ال�����ص��وء ع��ل��ى 
التي  والإقليمية  الوطنية  القت�صادية 
ا�صتقطاب  يف  جن����اح����اً  الأك�������رث  ك���ان���ت 
م�صاريع ا�صتثمار روؤو�ض الأموال يف العام 
“كونواي”،  موؤ�ص�صة  وت��ق��وم   .2017
�صيلك�صن”  “�صايت  ملجلة  املالكة  اجلهة 
تقارير  با�صتعرا�ض  ل�لجائزة،  واملنظمة 
الرئي�صية  املناطق  الأداء ال�صتثماري يف 
يف  الفاعلة  اجلهات  على  ال�صوء  واإلقاء 
ت�صهيل تدفق ال�صتثمارات الأجنبية اإىل 
منهجية  اتباع  خالل  من  البلدان،  هذه 
للبيانات  موؤ�صر  اأ�صا�ض  على  الت�صنيف 
كونواي  م�����ص��اري��ع  ب��ي��ان��ات  “قاعدة  م��ن 
 Conway Projects اخل��ا���ص��ة« 
م�صاريع  تر�صد  ال��ت��ي   ،Database
العامل،  ح��ول  اخل��ا���ض  للقطاع  امل��راف��ق 
وغريها من م�صادر البيانات القت�صادية 

العاملية الأخرى. 

•• دبي-الفجر: 

ال�صتثمار،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ص�صة  ف��ازت 
التنمية  دائ��������رة  م���وؤ����ص�������ص���ات  اإح��������دى 
القت�صادية بدبي، موؤخراً ولأول مرة يف 
املنطقة، بجائزة “اأف�صل وكالت ترويج 
ال�صتثمار يف اأفريقيا وال�صرق الأو�صط- 
جملة  م���ن  الإقليمي”  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
 Site Selection »صايت �صيلك�صن�“
بال�صتثمار  املخت�صة  امل��ج��الت  اإح���دى   ،
ال���ع���امل���ي وال����ت����ي ت��ت��خ��ذ م����ن ال����ولي����ات 
املتحدة مقراً لها، وذلك تقديراً لدورها 
املحوري يف جذب ال�صتثمارات الأجنبية 
واملنطقة.  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  املبا�صرة 
وت�����ص��ل��م اجل����ائ����زة خ���ال���د ال����ب����وم، نائب 
لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر 
الرئي�صي  امل��ق��ر  يف  وذل����ك  ال���ص��ت��ث��م��ار، 
ا�صتندت  دبي. ولقد  اإم��ارة  للموؤ�ص�صة يف 
معايري  على  �صيلك�صن”  “�صايت  جملة 
الفائزين،  لخ��ت��ي��ار  حم�����ددة  ق��ي��ا���ص��ي��ة 
ذات  والأرق������ام  الإح�����ص��ائ��ي��ات  يف  متثلت 
ال�����ص��ل��ة ب��ا���ص��ت��ث��م��ارات روؤو������ض الأم�����وال 

والنمو القت�صادي وخلق الوظائف.
املرموقة  اجلائزة  على  احل�صول  وياأتي 
لإمارة  الرائدة  العاملية  ال�صمعة  ليعك�ض 
لال�صتثمارات  م��ث��ال��ي��ة  ك��وج��ه��ة  دب����ي 
ال���دول���ي���ة، وي����وؤك����د ع��ل��ى م���ا ت��ت��م��ت��ع به 
عالية  واإمكانيات  تناف�صية  ق���درات  م��ن 
الأجنبية.  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ل���ص��ت��ق��ط��اب 
ومت��ك��ن��ت دول����ة الإم�������ارات، واإم�����ارة دبي 
ا�صتقطاب  ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ض، م��ن 
امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن ح���ول العامل،  ن��خ��ب��ة 
ن���ظ���راً مل���ا ت��زخ��ر ب���ه م���ن ف��ر���ض واع����دة 
مدعومة  اآم��ن��ة،  ا�صتثمارية  بيئة  �صمن 
وال�صيا�صات  املتطورة  التحتية  بالبنية 
وال��ت�����ص��ري��ع��ات وال��ق��وان��ن امل��ح��ف��زة على 

ال�صتثمار، ف�صاًل عن اخلدمات املتطورة 
التي تدفع م�صار منو الأعمال.

ال�صتثمار،  لتنمية  دبي  موؤ�ص�صة  وتوفر 
لل�صركات  ال���رب���ح���ي  غ����ري  ال�������ص���ري���ك 
حمفظة  ال����دول����ي����ن،  وامل�������ص���ت���ث���م���ري���ن 
ال�صت�صارية  اخل���دم���ات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
الدعم  ل���الأع���م���ال وخ���دم���ات  ال�����ص��ام��ل��ة 
���ص��ب��ك��ات توا�صل  ب��ن��اء  وامل�����ص��اع��دة ع��ل��ى 
متينة يف اإمارة دبي. كما متكنت املوؤ�ص�صة 
الأجنبية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ا�صتقطاب  م��ن 
النمو  وت��ع��زي��ز  الإم�������ارة  اإىل  امل��ب��ا���ص��رة 
امل�����ص��ت��دام ل��الأع��م��ال، م��ن خ��الل اإطالق 
العديد من املبادرات املبتكرة التي اأبرزت 
ك��وج��ه��ة مف�صلة  دب����ي  م��دي��ن��ة  ق�����درات 

لال�صتثمار، مثل البنية التحتية العاملية 
واملوقع اجلغرايف ال�صرتاتيجي والبيئة 

الآمنة واملحفزة على الأعمال.
“ي�صكل ح�صولنا يف  البوم:  وق��ال خالد 
على  ال���ص��ت��ث��م��ار  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة 
هذه اجلائزة من جهة رائدة مثل جملة 
مبثابة اإجناز نوعي  “�صايت �صيلك�صن”، 
بالتمّيز  احلافلة  م�صريتنا  اإىل  ي�صاف 
ال�صكر  ب���ج���زي���ل  ون���ت���وج���ه  وال������ري������ادة. 
على  �صيلك�صن”،  “�صايت  اإىل  والتقدير 
العديد من  املتوا�صلة لإطالق  جهودها 
ال�صوء  ت�صلط  ال��ت��ي  املبتكرة  امل���ب���ادرات 
ال�صتثمار  لوكالت  ال��دور احليوي  على 
يف جذب ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة 

وتوا�صل  باأكملها.  واملنطقة  الدولة  اإىل 
العاملية  ال��ري��ادي��ة  مكانتها  ت��ع��زي��ز  دب���ي 
من  امل�صتثمرين  ل��دى  بها  حتظى  التي 
العامل، والذين ينظرون  اأنحاء  خمتلف 
اإليها كمركز رئي�صي وجاذب لال�صتثمار، 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  الوطنية  امل�صاعي  ظ��ل  يف 
خلق بيئة مالئمة لالأعمال وال�صتثمار 
ا�صتثمارات  ح��ج��م  من���و  ع��ل��ى  وحم���ف���زة 
دبي  موؤ�ص�صة  وُت��ع��د  الأم������وال.«  روؤو�����ض 
ا�صرتاتيجية  من�صة  ال�صتثمار  لتنمية 
العاملية،  ل��ل�����ص��رك��ات  ���ص��ام��ل��ة  ت��ن��م��وي��ة 
ت���ربز ال��ي��وم ك��دع��ام��ة اأ���ص��ا���ص��ي��ة ل�صمان 
التنويع  الناجح ل�صرتاتيجية  التطبيق 
جمالت  اإىل  ت�صتند  التي  القت�صادي، 
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املال والأعمال

الأ�شواق ال�شيوية والأوروبية ت�شجل ارتفاعا بعد قمة �شنغافورة التاريخية 

عمر العلماء يناق�ش حتديات م�شتقبل 
التكنولوجيا �شمن »�شل�شلة الرواد«

•• دبي-وام:

اأكد معايل عمر بن �صلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإ�صطناعي نائب 
على  ق���ادرة  الإم����ارات  دول��ة  اأن  للم�صتقبل  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  املنتدب  الع�صو 
وت�صخريها  التكنولوجيات  لتعزيز  كافة  والإمكانيات  القدرات  تطوير 

لبناء امل�صتقبل الآمن وامل�صرق لالأجيال القادمة .
جاء ذلك على هام�ض اجلل�صة املعرفية التي قدمها معاليه �صمن فعاليات 
الدورة الثانية من مبادرة “�صل�صلة الرواد” التي تنظمها اأكادميية دبي 
املبارك  رم�صان  �صهر  طوال  للم�صتقبل  دبي  ملوؤ�ص�صة  التابعة  للم�صتقبل 

وذلك يف مقر الأكادميية.
و�صهدت اجلل�صة املعرفية - التي جاءت حتت عنوان “ حتديات م�صتقبل 

خلفان  �صعادة  ح�صور   - تكنولوجي” 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض  بالهول 
دبي للم�صتقبل وعدد من امل�صوؤولن 
احلكومية  وال���دوائ���ر  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف 

واخلا�صة.
  ا�صتعر�ض معاليه - خالل اجلل�صة 
- اأبرز التحديات التي تواجه تقنيات 
اإيجاد حلول لهذه  امل�صتقبل وكيفية 
تطور  تواجه  التي  منها  التحديات 
ال���ع���م���الت ال��رق��م��ي��ة وال���روب���وت���ات 
ال��ق��ي��ادة والنقل  ذات��ي��ة  وال�����ص��ي��ارات 

ال�صريع مثل الهايربلوب .
“ لإيجاد حلول لهذه  وقال معاليه 

التحديات ن�صنع قطاعات و�صناعات 
جديدة توؤدي اإىل عائد اقت�صادي واجتماعي كبري على املجتمع والدولة 
العامل هم مثلكم  التحديات حول  الذين يجدون حلول لهذه  فالأفراد 

متاما«.
ا�صتقبل  حيث  اجل��م��ه��ور  م��ع  نقا�صية  بحلقة  اجلل�صة  معاليه  واخ��ت��ت��م 
اأ���ص��ئ��ل��ت��ه��م وا���ص��ت��ف�����ص��ارات��ه��م وت���ب���ادل م��ع��ه��م خ���ربات���ه يف جم���ال الذكاء 
ال�صطناعي والتطور التكنولوجي بجانب ال�صتماع لتجاربهم يف جانب 

التطور التكنولوجي يف جمالت متنوعة.
 - للم�صتقبل  دب���ي  لأك��ادمي��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ة   - الرواد”  “�صل�صلة  اأن  ي��ذك��ر 
ا�صت�صافت خالل �صهر رم�صان املبارك جمموعة من املتحدثن من كبار 
املجالت  خمتلف  يف  ومتخ�ص�صن  وم�صوؤولن  وزراء  من  ال�صخ�صيات 
بهدف تبادل املعرفة وتعزيز الوعي املجتمعي من خالل جمل�ض امل�صتقبل 
املبتكرة  املتعلقة بامل�صتقبل واملبادرات  الذي ي�صتعر�ض خمتلف اجلوانب 
معرفيا  ملتقى  تكون  اأن  يف  للم�صتقبل  دب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  روؤي���ة  يج�صد  م��ا 
ملواكبة  الالزمة  باملهارات  امل�صتقبل  قادة  تزويد  اإىل  يهدف  الغد  ل�صناع 

التطورات املت�صارعة.
و�صمت اجلل�صات نخبة من املتحدثن من �صمنهم معايل الدكتور اأحمد 
العايل  التعليم  بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�صي وزير دولة ل�صوؤون 
واملهارات املتقدمة ومعايل مرمي بنت حممد �صعيد حارب املهريي وزيرة 
دولة امل�صوؤولة عن ملف الأمن الغذائي امل�صتقبلي و�صعادة �صعيد العطر 
الوزراء  جمل�ض  �صوؤون  وزارة  يف  العامة  الدبلوما�صية  مكتب  عام  مدير 
بيكان  وموؤ�ص�ض  التنفيذي  الرئي�ض  بيتي�ض  �صيدريك  بجانب  وامل�صتقبل 
حللول ال�صحة وجودة احلياة وه�صام العربي املدير الإقليمي ملنطقة مينا 
 x Architects ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  العلي  واأحمد  يودات�صي 
التعمري  ق�صم  رئي�ض  �صيندريك  وهريفوجي  اأعمال  رائد  القرق  وه�صام 
واملهند�ض  م��وؤ���ص�����ض  ج��وك��ا  وري��ا���ض  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف  اأروب  ب�صركة 
الرئي�صي يف مينا �صبكة ال�صرق الأو�صط للهند�ض املعمارية وممثلي من 

مركز حممد بن را�صد لإعداد القادة ومركز دبي للتعامالت الرقمية.

لتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات و�لتفاهم حول ت�شجيل �ل�شركات
تعاون بني �شلطة ت�شجيل »اأبوظبي 
العاملي« ومركز اأ�شتانا املايل الدويل

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  ال��دويل  امل��ايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  ل�صوق  الت�صجيل  �صلطة  وّقعت 
لتعزيز  تعاون  اتفاقية  م��وؤخ��راً  ال���دويل،  امل��ايل  اأ�صتانا  ومركز  اأبوظبي، 
العمل امل�صرتك بن الطرفن فيما يت�صل بالتفاهم املتبادل حول الأطر 
ال�صركات  واإج��راءات ت�صجيل  واملعلومات،  الت�صريعية، وت�صارك اخلربات 

والكيانات القانونية لدى اجلانبن. 
التنفيذي  الرئي�ض  التي وّقعها كل من �صتيفن جلن،  ون�صت التفاقية 
ملركز اأ�صتانا املايل الدويل، وظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�ض التنفيذي 
املعرفة،  العاملي، على تفعيل جوانب  اأبوظبي  الت�صجيل يف �صوق  ل�صلطة 
اط���الق الربامج  وب��ح��ث  الأع���م���ال،  ت�صهيل  اأف�����ص��ل مم��ار���ص��ات  وت���ب���ادل 
الفعاليات  ح��ول  املعلومات  وت�����ص��ارك  للموظفن،  امل�صرتكة  التدريبية 
الهتمام  ذات  الق�صايا  حول  وال��روؤى  ال�صجل،  بعمليات  املت�صلة  العامة 
ت�صجيل  عمليات  على  امل��وؤث��رة  ال��دول��ي��ة  املعايري  تطوير  مثل  امل�صرتك 

ال�صركات.  
وقال �صتيفن جلن، الرئي�ض التنفيذي ملركز اأ�صتانا املايل الدويل: “توؤكد 
اأبوظبي  و�صوق  ال��دويل  امل��ايل  اأ�صتانا  مركز  التزام  على  التفاقية  ه��ذه 
باأن  ثقة  على  ونحن  وم�صتمرة.  فّعالة  تعاون  عالقة  بتاأ�صي�ض  العاملي 
هذا التعاون امل�صرتك �صينعك�ض ب�صكل ايجابي على مكانة كال املركزين 
وج���ودة اخلدمات  م��ن متيز  ي��ع��زز  املتعاملن معنا مب��ا  وك��اف��ة  امل��ال��ي��ن 

املقدمة لدى الطرفن«. 
ل�صلطة  التنفيذي  الرئي�ض  امل��ه��ريي،  ظاهر  بن  ظاهر  ق��ال  جانبه،  من 
الت�صجيل يف �صوق اأبوظبي العاملي: “تتمثل اأحد اأهم مرتكزات قوتنا يف 
بناء �صراكات تعاون متميزة مع اجلهات املعنية بالت�صجيل يف اأبرز الهيئات 
التنظيمية حول العامل لت�صارك اأف�صل املمار�صات املتبعة عاملياً. وت�صاهم 
اأ�صتانا املايل الدويل يف تعزيز خربات ومعارف  ال�صراكة مع مركز  هذه 
موظفينا، ونحن نتطلع للعمل ب�صكل وثيق مع �صركائنا اجلدد لتطوير 

عمليات ت�صجيل ال�صركات يف �صوق اأبوظبي العاملي«.  

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

اآ�صيا  يف  الرئي�صية  امل��ال  ا�صواق  �صجلت 
واوروب������ا ال��ث��الث��اء ارت��ف��اع��ا ب��ع��د قمة 
دونالد  الم��ريك��ي  للرئي�ض  ت��اري��خ��ي��ة 
ال�صمايل  ال���ك���وري  وال���زع���ي���م  ت���رام���ب 
فيما  ���ص��ن��غ��اف��ورة،  يف  اون  ج��ون��غ  ك��ي��م 
مهمة  اجتماعات  امل�صتثمرون  يرتقب 
ل���الح���ت���ي���اط���ي ال�����ف�����درايل الم���ريك���ي 
وال����ب����ن����ك امل������رك������زي الوروب������������ي ه���ذا 

ال�صبوع.
وقال ترامب اإنه بنى “عالقة خا�صة” 
م��ع ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����ص��م��ايل الذي 
الكامل  “النزع  ال��ت��زام��ه  ت��اأك��ي��د  اع����اد 
اجلزيرة  �صبه  م��ن  النووية  لالأ�صلحة 
م�صرتكة  وث��ي��ق��ة  يف  وذل���ك  الكورية” 

وقعها الزعيمان.
وفيما ل يتوقع �صدور اي نتائج فورية 
اأن���ه���ا اع���ط���ت الأم����ل  ع���ن ال���ق���م���ة، اإل 
اجلزيرة  ���ص��ب��ه  يف  ال�������ص���الم  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

الكورية.
قلقن  ي��زال��ون  ل  امل�صتثمرين  ان  غري 
���ص��ام��ل��ة يف اعقاب  م���ن ح���رب جت���اري���ة 
ق��م��ة مل��ج��م��وع��ة ال�����ص��ب��ع يف ك��ن��دا نهاية 
ال�صبوع املا�صي، انتهت برتاجع ترامب 
عن دعمه لبيان م�صرتك متهما رئي�ض 
بعدم  ت���رودو  جا�صنت  امل�صيف  ال���وزراء 

النزاهة.

اأن فر�ض  ب��ع��د  امل���واق���ف  ت��ل��ك  وج�����اءت 
ال�صلب  على  جمركية  ر�صوما  ت��رام��ب 
واملك�صيك  كندا  امل�صتورد من  والملنيوم 
م��ث��ريا تهديدات  والحت����اد الوروب�����ي، 
البع�ض  يخ�صى  انتقامية  ب���اإج���راءات 

ت�صاعدها.
ال����ث����الث����اء على  وت������رك������زت الن������ظ������ار 
���ص��ن��غ��اف��ورة ح��ي��ث ع��ق��د ت���رام���ب وكيم 
بن  �صمالية  امريكية-كورية  قمة  اول 

زعيمن يف ال�صلطة.
ال��زع��ي��م��ان م���ا و���ص��ف��ه ترامب  ووق�����ع 
و”املهمة”  “ال�صاملة”  ب��ال��وث��ي��ق��ة 
بن  ج���دي���دة  “عالقات  ع���ن  م��ت��ح��دث��ا 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة كوريا  ال���ولي���ات 

الدميوقراطية ال�صعبية«.
الباردة  احل��رب  خ�صمي  اإن  كيم  وق��ال 
ووعد  املا�صي”  �صفحة  “طي  تعهدا 
تغيريا  �ص������ي�ص�هد  ال��ع��ال��������������������م  “باأن 

كبريا«.
النهار  �صهدت ال�صهم ا�صطرابا خالل 
ل���ك���ن ب���ور����ص���ة ط���وك���ي���و ���ص��ج��ل��ت عند 
باملئة   0،3 بن�صبة  ارت��ف��اع��ا  الغ����الق 
بن�صبة  ب��ارت��ف��اع  �صنغهاي  اغلقت  فيما 
0،9 باملئة. واغلقت بور�صة هونغ كونغ 

بارتفاع بن�صبة 0،1 باملئة.
غري ان بور�صة �صيول تراجعت بن�صبة 
الكوري  ال���ون  ارت��ف��ع  فيما  باملئة   0،1

بن�صبة 0،2 باملئة.

�صنغافورة  ناحيتها �صجلت بور�صة  من 
بور�صات  وك����ذل����ك  ط��ف��ي��ف��ا  ت���راج���ع���ا 

ولينغتون وكوالملبور وتايبيه.
ويف م�صتهل تعامالتها ارتفعت بور�صتا 
0،3 باملئة، فيما  باري�ض ولندن بن�صبة 
مكا�صب  ف��ران��ك��ف��ورت  ب��ور���ص��ة  حققت 

بن�صبة 0،3 باملئة.
وق�����ال ���ص��ت��ي��ف��ن اي��ن��ي�����ض، م���دي���ر ق�صم 
امل�صاربات ملنطقة اآ�صيا-املحيط الهادئ 
يف جمموعة اواندا اإنه “بعد تخطيهم 
ن����ادي جمموعة  اخل����الف يف  ب�����ص��رع��ة 
امل�صتثمرون  يلتفت  كيبيك  يف  ال�صبع 
قمة  ا�صاعتها  التي  التفاوؤل  اج��واء  اىل 

�صنغافورة«.
امل�صارك  الرئي�ض  ك��وون،  وق��ال غوهون 
واخلبري القت�صادي يف مركز البحاث 
الكورية لدى غولدمان �صاك�ض، ل�صبكة 
الوثيقة  على  التوقيع  قبيل  بلومربغ 
بن ترامب وكيم اإن ال�صواق ا�صتفادت 
ن��زاع يف �صبه  ت��راج��ع خطر ن�صوب  م��ن 

اجلزيرة الكورية.
وا�صاف اإن “متابعة وتنفيذ وتطبيق” 
على  ت��ن��ط��وي  ج���دي���دة  ات��ف��اق��ي��ات  اأي 

اأهمية بالغة.
وف��ي��م��ا ك��ان��ت ق��م��ة ت��رام��ب-ك��ي��م حتتل 
امل�صتثمرون  يرتقب  الخ��ب��ار،  ���ص��دارة 
اج���ت���م���اع���ات الح���ت���ي���اط���ي ال����ف����درايل 
الأوروبي.  املركزي  والبنك  المريكي 

ومن املتوقع ان يرفع البنك المريكي 
معدلت الفائدة الربعاء لكن الهتمام 
اعقاب الجتماع،  بيانه يف  ين�صب على 
اذا كان �صيت�صمن اي موؤ�صر حول  وما 

خطط لزيادة م�صتقبلية.
البنك  م�����ص��وؤول��و  ي��ن��اق�����ض  واخل��م��ي�����ض 
املركزي الوروبي على الرجح وللمرة 
الذي  التحفيز  برنامج  خف�ض  الوىل 

بداأوا تطبيقه يف فرتة الزمة املالية.
بعد  ا���ص��اف��ي��ة  ال��ي��ورو مكا�صب  و���ص��ج��ل 
انتعا�ض الثنن و�صط ت�صريحات وزير 
املالية اليطايل اجلديد جوفاين تريا 

ال��ت��ي ا���ص��ت��ب��ع��د ف��ي��ه��ا خ����روج روم����ا من 
املوحدة.  الوروب����ي����ة  ال��ع��م��ل��ة  م��ن��ط��ق��ة 
نوايا  اإزاء  املخاوف  وه��داأت ت�صريحاته 
حكومته ال�صعبوية وامل�صككة باوروبا يف 

ما يتعلق بهذه الكتلة.
وت��ع��ر���ض اجل��ن��ي��ه الإ���ص��رتل��ي��ن��ي اي�صا 
ل�صغوط فيما ت�صتعد رئي�صة احلكومة 
لت�صويت  م����اي  ت���ريي���زا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
حول جمموعة من التعديالت املتعلقة 
اأن  بت�صريع مهم حول بريك�صت، ميكن 
الحتاد  مع  مفاو�صاتها  يف  م��اي  يقيد 

الوروبي.

% يف 15 مركز ت�شّوق   �أبوظبي تدعو زّو�رها يف عيد �لفطر �ل�شعيد لال�شتفادة من خ�شومات ت�شل �إىل 90 

تخفي�شات كربى على مدار 24 �شاعة تقام بالتعاون مع دائرة التنمية القت�شادية اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ����رة التنمية  اأب��وظ��ب��ي 
تخفي�صات  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 
كربى مب�صاركة اأكرث من 1500 حمل 
يف مراكز الت�صوق امل�صاركة ت�صل ن�صبتها 
اإىل %90 ومتتّد على مدار 24 �صاعة 
العام.  هذا  املبارك  الفطر  بعيد  احتفاًء 
 10:00 ال�صاعة  يف  التخفي�صات  تبداأ 
يونيو   15 اجل���م���ع���ة  ي�����وم  ����ص���ب���اح  م����ن 
�صباح   10:00 ال�صاعة  حتى  وت�صتمر 
ت�صّجيع  بهدف  يونيو،   16 ال�صبت  ي��وم 
اأنحاء  ال��ع��ائ��الت والأ���ص��دق��اء م��ن كافة 
لالحتفال  اأبوظبي  زي��ارة  على  املنطقة 

بهذه املنا�صبة اخلا�صة.
وان���ط���الق���اً م���ن ال��ن��ج��اح ال��ب��اه��ر الذي 
العام  ال���ك���ربى  ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات  ح��ق��ق��ت��ه 
امل��ا���ص��ي يف ي��ا���ض م����ول، ���ص��ي�����ص��ارك 15 
م��رك��ز جت���اري يف ن�صخة ه��ذا ال��ع��ام من 
مول  بينها  وم��ن  ال��ك��ربى  التخفي�صات 
واجليمي مول،  العاملي،  التجاري  املركز 
ودملا مول، واملارينا مول، وم�صرف مول، 
واخلالدية مول، والوحدة مول، ومزيد 
م����ول، والفوعة  اأوت���ل���ت  وب�����راري  م����ول، 
مول، والراحة مول، ومركز مدينة زايد 
التجاري ومركز ال�صوق، والبوادي مول، 
وال��ه��ي��ل��ي م���ول، وي��ا���ض م���ول. و�صيكون 
300 م��ت��ج��ر م��ف��ت��وح��اً على  اأك����رث م��ن 
ي��ا���ض م��ول وح���ده يوم  م���دار ال�صاعة يف 
ح�صرية  عرو�ض  تقام  حيث  يونيو   15

وم�صابقات واأن�صطة متنوعة.
فعاليات  الت�صوق  يت�صّمن مهرجان  كما 
متنوعة واأن�صطة تقام يف خمتلف مراكز 
كالعر�ض  الإم����ارة  يف  وامل��واق��ع  الت�صوق 
بينكفوجن  م���ع  م����ول  ب������وادي  يف  احل����ي 
الأطفال  يتعلم  حيث  ال��ق��ر���ض،  و�صمك 
م���ع امل��ع��ل��م واأ���ص��دق��ائ��ه��م ال��رق�����ض مع 
الغناء واملو�صيقى التفاعلية مع مو�صوع 

وتتيح  ب���ال���ق���ط���ار،  رح���ل���ة  يف  ك���ال���ذه���اب 
والزوار  للمقيمن  الأن�صطة  ه��ذه  مثل 
مرحة  اأوق���ات  عي�ض  اأعمارهم  مبختلف 
واك��ت�����ص��اب ذك���ري���ات ت��ب��ق��ى حم���ف���ورة يف 

ذهنهم.
الظاهري،  املطوع  �صلطان  �صعادة  وق��ال 
املدير التنفيذي لقطاع ال�صياحة يف دائرة 
ت�صمل  اأبوظبي:   – وال�صياحة  الثقافة 
احتفالت عيد الفطر ال�صعيد هذا العام 
ال�صوء  ت�صّلط  متنوعة  فعاليات  رزنامة 
ت��رف��ي��ه وت�صّوق  ك��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  ع��ل��ى 
رائ�����دة. وم���ن خ���الل ال��ت��ع��اون م���ع عدد 
ال��ق��ط��اع��ن احلكومي  ال�����ص��رك��اء يف  م��ن 
الإم��ارة كوجهة  نر�ّصخ مكانة  واخلا�ض، 
الدولين  ال������زوار  ت�����ص��ت��ق��ط��ب  م��ت��م��ي��زة 
لال�صتمتاع  يتوافدون  بحيث  واملحلين 
ت�����ص��اه��ى وحل�����ص��ور تلك  ب��خ��دم��ات ل 
ال�صياحة  اىل  اإ�����ص����اف����ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات، 

العرو�ض  تلك  تنا�صب  حيث  اخلليجية 
العائالت والأطفال.

من جهته، قال حممد علي املرر، مدير 
دائرة  م��ن  التجارية  الرتاخي�ض  اإدارة 
ي�صرنا  اأب��وظ��ب��ي:  القت�صادية  التنمية 
الحتفايل  ال��ربن��ام��ج  ودع����م  امل�����ص��ارك��ة 
ل����دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة وال����ذي 
نفو�ض  يف  وال��ب��ه��ج��ة  ال��ف��رح��ة  �صين�صر 
�صاعة   24 م��دار  وال���زوار على  املقيمن 
ليكون خري احتفال بعيد الفطر. لطاملا 
�صعينا اإىل دعم قطاع التجزئة وت�صجيع 
اجلهود الهادفة اإىل ا�صتقطاب املزيد من 
الزوار اإىل الإمارة. ونّود يف هذه املنا�صبة 
اأن ندعو اجلميع اإىل زيارة اأبوظبي يوم 
العيد لال�صتمتاع  اجلمعة وطوال فرتة 

باأبرز فعاليات ومرافق الإمارة.
عيد  اأي���ام  ب���اأول  اأب��وظ��ب��ي  �صتحتفل  كما 
ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك ب��اإق��ام��ة ع��ر���ض مبهر 

م�صاء  ال�صماء  ي�صيء  النارية  لالألعاب 
ال�صاعة  يف  ي��ون��ي��و   15 اجل��م��ع��ة  ي����وم 
كورني�ض  م���ن  ك���ل  يف  م�����ص��اًء  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
اأبوظبي و�صتاد هزاع بن زايد يف منطقة 

العن. 
وق���د اأع��ل��ن��ت ج��زي��رة ي��ا���ض ع��ن برنامج 
الفطر  ع���ي���د  خ�����الل  اح���ت���ف���ايل مم���ي���ز 
الألعاب  ع��رو���ض  �صتمتد  حيث  امل��ب��ارك 
النارية يف جزيرة يا�ض على مدى ثالثة 
الرتفيهية  الوجهة  �صماء  لت�صيء  اأي��ام، 
كل ليلة خالل اأيام عيد الفطر يف متام 
ال�صاعة 9 م�صاًء، والتي ميكن ال�صتمتاع 
اأو  يا�ض مارينا،  مب�صاهدتها من مم�صى 
تقليدي  �صراعي  م��رك��ب  م��نت  على  م��ن 
البحرية  ط�����وين  ك���اب���نت  رح������الت  م����ع 
كما  تن�صى.  ا�صتثنائية ل  لت�صكل جتربة 
ميكن للعائالت التوجه اإىل يا�ض مارينا 
للتمتع مبجموعة  7 م�صاًء  ال�صاعة  من 

خمتارة من الألعاب الكرنفالية املمتعة، 
امل�صائي.  ال�����ص��وق  يف  ال��ت��ج��ول  وف��ر���ص��ة 
الحتفال  م��ن  كذلك  ال���زوار  و�صيتمكن 
�صرفات  م��ن  اأي  يف  املكيفة  الأم��اك��ن  يف 

مطاعم ومقاهي يا�ض مارينا املتعددة.
الرائدة  الرتفيهية  املدينة  و�صت�صارك 
احتفالت  يف  اأب���وظ���ب���ي  ف�����رياري  ع����امل 
اأبوابها  ���ص��ت��ب��ق��ى  ح��ي��ث  ي���ا����ض؛  ج���زي���رة 
15 يونيو  24 �صاعة يوم  مفتوحة ملدة 
طوال  الإف��ع��وان��ي��ات  ب���رايل  لال�صتمتاع 
العديد من  وال��ذي ي�صم كذلك  ال��ي��وم، 
العائلية  والأل����ع����اب  احل���ي���ة  ال���ع���رو����ض 
وم��و���ص��ي��ق��ى ال����دي ج���ي امل�����ص��ت��وح��اة من 
القرن  ت�صعينيات  وح��ت��ى  خم�صينيات 
الدخول  ل��ل��زوار  �صيمكن  ك��م��ا  امل��ا���ص��ي. 
بعد  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل���دي���ن���ة  اإىل  جم���ان���اً 
والدفع  ذات��ه  اليوم  يف  م�صاًء   6 ال�صاعة 
يختارون  ال��ت��ي  الأل��ع��اب  ب��اق��ات  بح�صب 

جتربتها.
تفتتح  ب��ال��ع��ي��د،  اح��ت��ف��الت��ه��ا  و���ص��م��ن 
مغامرة  اأب���وظ���ب���ي  ووت�����روورل�����د  ي���ا����ض 
“�صيني�صبال�ض” املائية اجلديدة، ولأول 
م��رة يف الإم�����ارات، ت��اأخ��ذ ه��ذه املغامرة 
خما�صية الأبعاد الزوار يف رحلة تفاعلية 
مثل  واق��ع��ي��ة،  م��وؤث��رات  تت�صمن  �صيقة 
ر���ض امل���اء وامل��ط��ر وال�����ص��اللت، وغريها 
من املوؤثرات املائية. كما �صيتمتع الزوار 
التقليدية  ب���ال���ع���رو����ض  ال��ع��ي��د  خ����الل 
الر�صم  اإىل  بالإ�صافة  العيالة،  لرق�صة 
الأ�صيلة  ال��ع��رب��ي��ة  وال���ق���ه���وة  ب��احل��ن��اء 

والتمر.
ال�صتمتاع  يف  الراغبن  ال���زوار  باإمكان 
ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة وال���ع���دي���دة التي 
الإقامة  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  اأي����ام  �صت�صهدها 
امل��وج��ودة يف  ال�صبعة  الفنادق  اأي من  يف 
ج��زي��رة ي��ا���ض، وال���ص��ت��ف��ادة م��ن الباقات 
لهم  تتيح  تذاكر  تت�صمن  التي  املتميزة 
اأبوظبي  ف�����رياري  ع����امل  اإىل  ال���دخ���ول 

ويا�ض ووتروورلد و�صاطئ يا�ض.

الرئي�ش التنفيذي ل�شركة نريفانا ينال جائزة اأف�شل قيادة تنفيذية عربية يف القطاع ال�شياحي
•• ابوظبي-الفجر: 

الرئي�ض  ال���ع���ل���ي،  ع����الء  ال�����ص��ي��د  ح����از 
لل�صفر  ن���ريف���ان���ا  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
قيادة  اأف�صل  ج��ائ��زة  على   ، وال�صياحة 
�صمن  وذلك  اإبداعية،  عربية  تنفيذية 
جلوائز  الأوىل  ال����دورة  ن��ت��ائ��ج  اإع����الن 
“الإماراتية  ا����ص���ت���ث���م���ارات   “ جم���ل���ة 
يف  اإب��داع��اً  التنفيذين  ال��ق��ادة  لأف�صل 

العامل العربي للعام 2017، 
اجلائزة  منح  الوىل  ال���دورة  ت�صمنت   
قادة  كبار  من  عربية  �صخ�صية   20 ل� 
الأعمال وروؤ�صاء املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية 
القطاعات  م���ن  ق���ط���اع���اً  ع�������ص���رون  يف 
الأهمية  ع��ل��ى  ت��اأ���ص��ي�����ص��اً  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
الإبداعية  ال��ق��درات  لتحفيز   البالغة 
لقادة الأعمال. كون ال�صيا�صات والروؤى 
م�صرية  لتطور  �صمانة  تعد  الإبداعية 
ت���ط���وره���ا يف ظل  الأع�����م�����ال وت���ع���زي���ز 
بعد  ي��وم��اً  ت��ط��ورات وحت��دي��ات تتجدد 

يوم
وق���ال���ت امل��ج��ل��ة ان ع���الء ال��ع��ل��ي، جنح 
بالرتقاء  ق�صرية  زمنية  ف��رتة  خ��الل 
لل�صفر  ن����ريف����ان����ا  ����ص���رك���ة  مب�������ص���رية 
التي  اخل��دم��ات  ومب�صتوي  وال�صياحة 
ت��ق��دم��ه��ا ل��ك��اف��ة ال��ع��م��الء ، ك��م��ا جنح 
ال�صياحة  ل�����ص��وق  ودرا����ص���ت���ه  مب��ه��ارت��ه 
والبتكار  الب������داع  ب��اأه��م��ي��ة  وامي���ان���ه 
التحديات  ومواجهة  التغريات  ملواكبة 
مميزة  ك��ع��الم��ة  “نريفانا”  ���ص��ن��ع  يف 

عامل ال�صياحة على م�صتوى الدولة .
من جهته عرب عالء العلي، عن �صعادته 
ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ه���ذه اجل���ائ���زة نظراً 
للمعايري الدقيقة التي اتبعتها اللجنة 
القائمة على منح جوائز الدورة الوىل 
�صركة نريفانا  اأن  ، معترباً  العام  لهذا 
بدايات  منذ  الإب����داع  �صيا�صة  اعتمدت 
تاأ�صي�صها كون القطاع ال�صياحي ي�صهد 
اجل���دي���د ي���وم���اً ب��ع��د ي���وم مم���ا يتطلب 

حلوًل مغايرة.
بدوره اأكد حممد �صم�ض الدين، رئي�ض 
حت��ري��ر ون��ا���ص��ر جملة ا���ص��ت��ث��م��ارات، اأن 
تنفيذية  ق���ي���ادة  اأف�����ص��ل  ج���ائ���زة  م��ن��ح 
التنفيذي  ل��ل��رئ��ي�����ض  اإب��داع��ي��ة  ع��رب��ي��ة 
وال�صياحة  ل��ل�����ص��ف��ر  ن��ريف��ان��ا  ل�����ص��رك��ة 
ه���و اخ���ت���ي���ار وت��ر���ص��ي��ح ����ص���ادف حمله 
مل�����ص��رية ال�����ص��رك��ة ال��ت��ي تطورت  ن��ظ��راً 
من  مت�ص�����������������ارعة  تراكم�������ات  و�صهدت 

النج���������اح.
واأ����ص���اف ت��ع��زز ه���ذه اجل��ائ��زة م��ن قيم 
وممار�صات الإبداع التي اكت�صبها عالء 
���ص��ن��وات ق��ي��ادت��ه ل�صركة  ال��ع��ل��ي ط��ي��ل��ة 
نريفانا، متمنياً لل�صركة يف ظل اإدارته 

التنفيذية املزيد من النمو والتطور. 
وجن���ح���ت ����ص���رك���ة ن���ريف���ان���ا  يف اإب������رام 
والوجهات  ابرز  مع  واتفاقات  �صراكات 
العامل  دول  م��ن  العديد  يف  ال�صياحية 
ب�صكل   2017 خ����الل  ذل����ك  وع������ززت 
بكل قارات  اأعمال  لها  واأ�صبحت  كبري، 
العامل  و�صراكات مع 200 الف فندق، 

وه��ذا م��ن اأه��م الجن���ازات التي جعلت 
ا�صم نريفانا عالمة جتارية مميزة يف 

قطاع ال�صياحة.
لل�صفر  نريفانا”  �صركة”  ان  ي��ذك��ر 
ب��داأت عملها مبكتب واحد   ، وال�صياحة 
باأبو ظبي منذ 11 عام فقط ، واأ�صبح  
لديها اليوم 40 مكتب داخل المارات 
ال�صن  من”  ك�����ل  يف  م���ك���ات���ب  و5 
،ال�صعودية، م�صر، بريطانيا، اإ�صبانيا”. 

على   ، اإن�صائها  ب��داي��ة  منذ  واع��ت��م��دت 
وقيم  مم����ار�����ص����ات  اأف���������ص����ل  ت�������ص���م���ن 
اأن�����ص��اأت ق�صم  الب��ت��ك��ار والب����داع، حيث 
التطور  وواك��ب��ت  والتطوير،  لالبتكار 

التكنولوجي مل�صتجدات ال�صوق.
 ك��م��ا ق���ام ع���الء ال��ع��ل��ي ب��ت��ب��ن��ي برامج 
الإبداعية  الطاقات  حتفيز  يف  �صاهمت 
لتعزيز  ال��دوؤوب  �صعيه  للموظفن، مع 
ال��ع��دي��د م���ن وجهات  ال�������ص���راك���ات م���ع 

العامل،  ق����ارات  ، يف خم��ت��ل��ف  ال�����ص��رك��ة 
تعزيز  على  العلي  روؤي���ة  اع��ت��م��دت  كما 
م�صرية  من����و  يف  ال���ف���اع���ل  وال�����ص����ه����ام 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ال�����ص��ي��اح��ي يف  ال��ق��ط��اع 
ودول��ة الإم���ارات وتقدمي من��وذج ناجح 
وريادي يف دعم ال�صياحة املحلية اإرتكاناً 
بها  تزخر  التي  الهائلة  املقومات  على 
الإم����ارات بوجه  اأبوظبي ودول���ة  اإم���ارة 

عام على �صعيد القطاع ال�صياحي.
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ال�صركة: جمموعة كابري�ض �لقاب�شة يف �ل�شرق �الو�شط و�شمال �فريقيا  ا�صم 
- ذ م م  - العنوان : مكتب ملك خا�ض - بردبي - ال�صفوع 1 - ال�صكل القانوين : ذات 
القيد بال�صجل التجاري : 1038368  م�صوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�صة: 619646  رقم 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
من  وعلى    2018/5/24 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2018/5/24
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن كنعان وم�شاركوه حما�شبون 
قانونيون العنوان : مكتب رقم 1502 ملك ادوني�ض حليم كنعان - اخلليج التجاري  -  
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-5530720  : فاك�ض   04-5546867 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ كنعان وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
- هاتف   ال��ت��ج��اري   - اخلليج  كنعان  ادون��ي�����ض حليم  رق��م 1502 ملك  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
5546867-04 فاك�ض : 5530720-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
جمموعة كابري�ض  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعين  بدبي 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م    م  ذ   - �فريقيا  و�شمال  �الو�شط  �ل�شرق  يف  �لقاب�شة 
حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2018/5/24 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2018/5/24 بتاريخ 
امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 دعوة حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم 2017/886 عمايل - م - ع �س - اأ ظ ا 
)لالأهمية الق�شوى(

ال�صيد/ بوركالجناد راجافان رامدا�ض 
املذكورة  الدعوى  يف  احل�صابية  اخلربة  اجتماع  حل�صور  وندعوكم  نخطركم 
مبكتبي  ع�صرا  اخلام�صة  ال�صاعة  م   2018/6/20 املوافق  الربعاء  يوم  اعاله 
الكائن بابوظبي - منطقة البطن - �صارع ملكية - فيال رقم 17 مقابل مدر�صة 
تقريرها  باعداد  اخلربة  �صتقوم  احل�صور  عدم  حالة  يف  النموذجية  املواهب 
ومن ثم تقدميه للمحكمة املوقرة - للتوا�صل مع اخلبرية على الهاتف رقم 

0502054008
اخلبرية احل�شابية املنتدبة يف الدعوى 
جيهان حممد حافظ  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
يف  الدعوى 2018/94  جتاري جزئي

ال�صادة / اك�صنت لتجارة مواد البناء )�ض ذ م م( ب�صفتكم مدعي عليه    املحرتمن 
ب�صفتكم املتنازع �صدها يف الدعوى رقم )2018/94( جتاري جزئي 

�ملو�شوع : �لدعوة �إىل ح�شور �جتماع خربة حما�شببية
نود الفادة باأنه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة ، للقيام مبهمة اخلربة احل�صابية يف 
الدعوى رقم 2018/94 )جتاري جزئي( ، وبناء عليه فاإننا نرغب يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن 
مبنطقة النهدة 2) دبي ( �صارع بغداد مقابل مدر�صة اللفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات - 
بناية مركز بالتنيوم لالأعمال الطابق الرابع - مكتب رقم )406( - هاتف رقم 04/2344403 - فاك�ض 
رقم 2344330 -04 يف يوم الربعاء  املوافق 2018/9/20 يف متام ال�صاعة 00: 11 �صباحا ،  وذلك مناق�صة 
مو�صوع الدعوى املذكورة اأعاله ، لذا يرجى ا�صطحاب كافة امل�صتندات والوراق الثبوتية التي حتقق 

دفاعكم يف ح�صور موكلكم ان من ينوب عنكم.
النظم للمحا�شبة والتدقيق

اخلبري احل�شابي - يو�شف حممدمو�شىطريح 

 اعالن املدعي عليها بالن�شر
 مبوعد اجتماع اخلربة

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2017/1098  التنفيذ املدين 
راأ�ض  الإم�����ارات   : ال��ع��ن��وان   ، اندوني�صا   : اجلن�صية   ، ري�صتام  ان��نب  ب��ت  اأي���وم   : عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
 : الهاتف   - اخليمة  را���ض   - املعمورة  والهجرة  اجلن�صية  ادارة  بجانب   - اجل���وازات  �صارع  اخليمة 

 +97172281234
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/4/12  يف ق�صية 
)15/17( جتاري جزئي ،  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 19330.00  درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف   
ل�صالح : املحكوم له :  عبداهلل ح�صن مراد ، اجلن�صية : الإمارات ، العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة 
، الهاتف املتحرك : 971507993878+   بالقرب من نادي الإم��ارات خزام - راأ���ض اخلمية 6-1635  

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 
مالحظات : 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم 

، والر�صوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�شم التنفيذ

       حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2287   

املنذر  :  عبدالرحمن ح�صن عبدالرحمن ب�صاره 
بوكالة املحامي حممد العوي�ض 

املنذر اليه / عالء الدين ابراهيم حممد ابو �صماله 
ا�صود  اللون  �صيارة مت�صوبي�صي باجريو   : ال�صيارة التية  اليه بف�صخ عقد  املنذر  ينذر 
ركاب  �صبعة  اب���واب  خم�صة   2008 م��ودي��ل  ابوظبي   11 فئة   65212 رق��م  لوحة  حتمل 
ال�صهرية ورد  الإم��ارات ال�صالمي حلن �صداد الق�صاط  كيب رينج مرهونة مل�صرف 
ال�صيارة اليه باحلالة التي مت ا�صتالمه لها ودفع جميع املخالفات املرورية املرتاكمة 
على ال�صيارة من تاريخ ا�صتالمه لها حتى تاريخ ت�صليمه ال�صيارة للمنذر خالل خم�صة 
ع�صرة يوما من تاريخ العالن وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية 

�صد املنذر اليه. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2018/3759   

املنذر : �صركة / ا�صفنديار للنقليات - �ض ذ م م 
اإمارة  وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ ا�صفنديار زار�صيد خان - باك�صتاين اجلن�صية عنوانه : 

دبي - الهباب الوىل  ت : 0555457560 
اأم الرمول - �صارع  اإم��ارة دبي -  املنذر اليها : ك��راج ليت �صبيد - �ض ذ م م - عنوانها : 

13 - كراج ليت �صبيد - رقم مكاين 3615391488  - ت : 0557867870 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صرورة �صداد اجمايل مبلغ وقدر )9300( درهم ) ت�صعة الف 
ا�صتالم هذا  تاريخ  ايام من  �صبعة  اق�صاها  وثالثمائة دره��م( وذلك خالل فرتة زمنية 
الن��ذار وال �صت�صطر املنذرة لتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ لها حقها 
وال�صرر ور�صوم وم�صاريف  العطل  والتعوي�ض عن  الق�صائية  الدعوى  اقامة  مبا فيها 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2018/3863   

املنذر : عي�صى ن�صر �صايع عبداهلل - اإماراتي اجلن�صية 
املنذر اليه : حممد �صالح عبدالعظيم م�صباح - م�صري اجلن�صية 

قيمة  دره��م   )120.000( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
ال�صيكات املرتدة خالل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمه هذا النذار، 
وال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه 
وا�صت�صدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�صب عن اي عطل او �صرر تعر�ض 
والفائدة  التقا�صي  وم�صاريف  الر�صوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له 

القانونية واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 944
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ كومننج �صن - �صيني اجلن�صية ، ويحمل هوية اإماراتية رقم )784199615753623( 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ ريا�ض ر�صوان عوف - �صوري اجلن�صية ، 
ويحمل هوية اإماراتية رقم )784197479370302( يف الرخ�صة امل�صماة )روز للتجارة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )728754( ال�صادرة من دائرةالتنمية القت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اخرى : مت تغري ال�صم التجاري 
 ، )مكتب  من  الن�صاط  تغري  مت  كما  املحا�صبية(  والدفاتر  ال�صجالت  وم�صك  لتنظيم  )الثقة  اىل  للتجارة(  )روز  من 
جتارة املالب�ض اجلاهزة( جتارة احلقائب ولوازم ال�صفر - باجلملة ، جتارة احذية الطفال - باجلملة ، جتارة الحذية 
الريا�صية -باجلملة ، جتارة الحذية  الن�صائية - باجلملة ، جتارة حقائب اليد واملنتجات اجللدية - باجلملة ، جتارة 
املادة )14(  املحا�صبية(. وعمالبن�ض  والدفاتر  ال�صجالت  ، تنظيم وم�صك  الداخلية - باجلملة( اىل )مكتب  املالب�ض 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 946

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة / مريابت خان دلرب نواب ، باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل كل من ال�صيد/ عطاء حممد �صانك 
امري ، اإماراتي اجلن�صية يف )طريق اخلوانيج ملقاولت النجارة امل�صلحة( مبوجب رخ�صة 

رقم )728941( وبرقم ال�صجل )159750( 
1- تنازل مالك الرخ�صة لخر 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 943 

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ورثة خمي�ض جمعه احمد بالعمي وميثلهم عادل خمي�ض جمعه 
بالعمي التميمي ، اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ص�ض البالغة )%100( 
ال�صيد/  اىل  وذلك   )120698( رقم  رخ�صة  مبوجب   ، املوا�صي  لتجارة  بالعمي  خمي�ض  موؤ�ص�صة  يف 
خلفان �صيف خلفان �صعيد املري ، اإماراتي اجلن�صية  تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر 
وتغيري ال�صم التجاري ، من )موؤ�ص�صة خمي�ض بالعمي لتجارة املوا�صي( اىل )موؤ�ص�صة خلفان املري 
لتجارة املوا�صي( -  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

  اعالن
املرجع : 945

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد عبداللطيف علي ح�صن را�صد - الإمارات اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة اىل الطرف ال�صيد / حممد نور المن 
حممد عبدالقدو�ض - بنغايل اجلن�صية  يف / دار الرونق لتجارة اجهزة التكييف - يف الرخ�صة رقم 
740770 - ال�صادرة من الدائرة القت�صادية بال�صارقة - حيث مت تغري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 

فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/634 جتاري جزئي                                                
فخري  �صعيد  حممود  2-عبدالرحمن  العاملية  ماجو�ض  موؤ�ص�صة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة  بان  العاملية - جمهويل حمل القامة نعلنكم  ب�صفته مالك موؤ�ص�صة / ماجو�ض 
ل�صالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/4/29 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
�صركة الحتاد الوطني لل�صحن اجلوي والربي والبحري - ذ م م : بالزام املدعي عليهما 
بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ مائتي وثمانية و�صتن الف و�صتمائة واثنن واربعن 
درهم واثنن وع�صرين فل�صا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
بامل�صروفات ومببلغ  عليهم  املدعي  والزمت  ال�صداد  2018/2/26 وحتى متام  احلا�صل يف 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.    ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/258 جتاري كلي                                                

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  عظيم   �صيد  ر���ص��ول  �صيد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/5/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
عليه  املدعي  ب��ال��زام   -: املحكمة  بحكمت  العطار  احمد  عبدالرحيم  احمد  ل�صالح/ 
ب�صداد مبلغ وقدره 528.000 درهم )خم�صمائة وثمانية وع�صرون الف درهم( وفائدة 
قانونية ب�صيطة قدرها 9% على قيمة كل �صيك من تاريخ ا�صتحقاقه حتى متام ال�صداد 
وذلك على النحو املبن بال�صباب ، والزمت املدعي عليه بامل�صاريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/12855 عمايل جزئي                                               

اىل املدعي عليه/1- رو�صة اكتوبر  للخدمات الفنية - ذ م م - جمهول حمل القامة مبا 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  عبداحلميد   عبداجلواد  را�صي  امين   / املدعي  اأن 
املنعقدة بتاريخ  2018/3/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/امين را�صي عبداجلواد 
درهما   )4.975( م��ق��داره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  عبداحلميد  
)اربعة الف وت�صعمائة وخم�صة و�صبعون درهما( وبتذكرة عودة  اىل موطنه على الدرجة 
ال�صياحية  ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اآخر ، والزمت املدعي عليها باملنا�صب من الر�صوم 
وامل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/214 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - اأتيا للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�صركة كوتيكنا كوزاتيم انونيم �صركتي وميثله / مروان حممد احمد نور املازم -  مبا ان 
وعليه  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  �صركتي   انونيم  كوزاتيم  كوتيكنا  �صركة  املدعي/ 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ...... احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ح�صوريا 
وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري احل�صابي املخت�ض �صاحب الدور باجلدول ، وتكون 
يقدمه اخل�صوم  ان  ع�صى  وما  وم�صتنداتها  الدعوى  ملف  على  الط��الع   : كالتي  مهمته 
والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�صالت الورقية 
واللكرتونية ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة 
خربة وقدرها 10000 والزمت )املدعي ( ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الحد 

.  Ch1.C.15 املوافق 2018/7/8 ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/231  عقاري كلي
اأم��ري �صيد علي لج��وردي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اىل املدعي عليه / 1- 

فخر الدين بروبرتيز ليمتد وميثله:حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد بن املدعي واملدعي عليه بال�صافة اىل 
احقية املدعي مبا قام ب�صداده من مبلغ وقدره )867.217.2( درهم وال��زام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )92.097.4( درهم املتبقي من مو�صوع ون�صبه العقار املو�صح يف ال�صحيفة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/3 
ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة:  بقالة و�دي �لقمر - �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم 1 ملك عبداهلل �صعيد بالعبد املهريي - بردبي - الكرامة - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 628054  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1064365 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
 2017/8/28 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2017/8/28 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن �جلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�صعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  و�ملحا�شبة 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2389722 فاك�ض:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�صعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  بقالة و�دي �لقمر - 
�ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/8/28 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/28  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم   3842/2018/3    
  2018/1/111327 رقم  وكالة  يو�صف مبوجب  ال�صيد/ حممد  م وميثلها  م  ذ  �ض  ال�صناعي  دبي  : جممع  املنذر  
 : ب  - �ض  املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دبي   : العنوان   -  2018/5/14 بتاريخ  بدبي  العدل  الكاتب  لدى  املوؤرخة 

73311 ، ت : 43304444 971+ 
املنذر اليه : عبداهلل احلربي للتجارة العامة ، يحمل الرخ�صة التجارية رقم 681767  ال�صادرة من دائرة التنمية 
القت�صادية - وعنوانه : حمل 29 ملك ح�صن حممد ح�صن بن ال�صيخ - بور�صعيد - رقم الر�ض : 125-129 ، اإمارة 
دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 42552036 971+  -  فاك�ض : 42552037 971+ - متحرك : 562544280 

971+ - �ض ب : 97229 
WH2 امل�صتودع رق��م   امل��رت���ص��دة بذمتها على  ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  امل��ن��ذر   يخطر 
) 38c ، ) DM No 3-38 الواقعة يف �صيح �صعب 3 رقم الر���ض 0 - 13  جممع ال�صناعي - اإم��ارة دبي - 
الإم��ارات العربية املتحدة يف غ�صون ثالثن يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل 
اليها  املنذر  الزام  بغر�ض  دبي  باإمارة  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بن  الق�صائية اخلا�صة  اللجنة  اللجوء 
باخالء العن املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم   3843/2018/3    
  2018/1/111327 رقم  وكالة  يو�صف مبوجب  ال�صيد/ حممد  م وميثلها  م  ذ  �ض  ال�صناعي  دبي  : جممع  املنذر  
 : ب  - �ض  املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دبي   : العنوان   -  2018/5/14 بتاريخ  بدبي  العدل  الكاتب  لدى  املوؤرخة 

73311 ، ت : 43304444 971+ 
املنذر اليه : �صركة كومفورت بال�ض للتجارة )�ض ذ م م ( يحمل الرخ�صة التجارية رقم 575185 ال�صادرة من دائرة 
التنمية القت�صادية - وعنوانه : معر�ض رقم 3 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية بوا�صطة عبدالرزاق عبدالرحمن - 
القوز - رقم الر�ض : 247-0364 ، اإمارة دبي - الإم��ارات العربية املتحدة - هاتف : 43805909 971+ - فاك�ض : 

43805910 971+  - متحرك : 506363254971+  �ض ب : 52793 
13D امل�����ص��ت��ودع رق���م   ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار امل��رت���ص��دة بذمتها على  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  امل��ن��ذر   يخطر 
) DM No 06-13 ( ، املربع  D رقم الر�ض : 0-176 يف منطقية �صيح �صعيب 2 ، جممع ال�صناعي - اإمارة 
دبي - الإمارات العربية املتحدة يف غ�صون ثالثن يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة 
اىل اللجوء اللجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بن املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها 
باخالء العن املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم   3844/2018/3    

امل���ن���ذر  : ا���ص��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري��ة منطقة ح���رة -ذ م م  ومي��ث��ل��ه��ا ال�����ص��ي��د / حم��م��د ي��و���ص��ف ، مب��وج��ب وك��ال��ة رقم 
العربية  الإم��ارات   ، دبي   : العنوان   - بتاريخ 2018/5/14  بدبي   العدل  الكاتب  املوؤرخة لدى    2018/1/111299

املتحدة - �ض ب : 500272 ، ت : 44351111 971+ 
امل��ن��ذر ال��ي��ه : م��ط��ع��م اي���ه اف اف ���ض ذ م م  - ي��ح��م��ل ال��رخ�����ص��ة جت��اري��ة رق���م 690322  ال�����ص��ادرة م��ن دائ���رة 
التجاري  اخل��ل��ي��ج   - ب��ردب��ي   - ال��ت��ج��اري  اخل��ل��ج  م��ل��ك   G88 رق���م  وع��ن��وان��ه / حم��ل   - الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
   +971  4370668971 ك  ف��اك�����ض   -  +971  4370669  : ه��ات��ف   - امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات   - دب����ي  اإم������ارة   - 

متحرك : 501553336 971+ - �ض ب : 23143 
-BBA  يخطر امل��ن��ذر امل��ن��ذر اليها ب�����ص��رورة ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار امل��رت���ص��دة بذمتها على ال��وح��دة رق���م  

املتحدة  العربية  الإمارات   - دبي  اإمارة   - التجاري  اخلليج  منطقة  يف  الكائنة   Bay Avenue يف   )  G88
، يف غ�صون ثالثن يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل اللجوء اللجنة الق�صائية 
اخلا�صة باملنازعات بن املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء العن املوؤجرة و�صداد 
متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم   3841/2018/3    

  2018/1/111327 رقم  وكالة  يو�صف مبوجب  ال�صيد/ حممد  م وميثلها  م  ذ  �ض  ال�صناعي  دبي  : جممع  املنذر  
 : ب  - �ض  املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دبي   : العنوان   -  2018/5/14 بتاريخ  بدبي  العدل  الكاتب  لدى  املوؤرخة 

73311 ، ت : 43304444 971+ 
التنمية  دائ��رة  ال�صادرة من   ،  508868 رق��م  التجارية  الرخ�صة  يحمل   ، م   م  ذ  �ض   - الت�صلية  دنيا   : اليه  املنذر 
القت�صادية - وعنوانه :  امل�صتودع رقم DM No. 07-38 ( C38 (  الواقع على الر�ض رقم البلدية 531-
  +971  43553355  : هاتف   - املتحدة  العربية  الإمارات   - دبي  اإمارة   -  2 �صعيب  �صيح  منطقة  يف   501"

 فاك�ض : 43553033 971+ - املتحرك : 506444794 971+ - �ض ب : 44343  
C38  يخطر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه��ا ب�����ص��رورة ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار امل��رت���ص��دة بذمتها ع��ل��ى امل�����ص��ت��ودع رق���م 
) DM No. 07-38 ( الواقع على الر�ض رقم البلدية 501-531  يف منطقة �صيح �صعيب 2 ،  اإم��ارة دبي - 
الإم��ارات العربية املتحدة يف غ�صون ثالثن يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل 
اليها  املنذر  الزام  بغر�ض  دبي  باإمارة  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بن  الق�صائية اخلا�صة  اللجنة  اللجوء 
باخالء العن املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3860   

املنذرة : مرمي عبداهلل عبيد بن عوقد املري - اإماراتية اجلن�صية 
املنذر اليها : �صركة هريا اجلديدة لالإلكرتونيات وال�صاعات - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ال�صركة: جمموعة كابري�ض �لقاب�شة يف �ل�شرق �الو�شط و�شمال �فريقيا  ا�صم 
- ذ م م  - العنوان : مكتب ملك خا�ض - بردبي - ال�صفوع 1 - ال�صكل القانوين : ذات 
القيد بال�صجل التجاري : 1038368  م�صوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�صة: 619646  رقم 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
من  وعلى    2018/5/24 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2018/5/24
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن كنعان وم�شاركوه حما�شبون 
قانونيون العنوان : مكتب رقم 1502 ملك ادوني�ض حليم كنعان - اخلليج التجاري  -  
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-5530720  : فاك�ض   04-5546867 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/ كنعان وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
- هاتف   ال��ت��ج��اري   - اخلليج  كنعان  ادون��ي�����ض حليم  رق��م 1502 ملك  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
5546867-04 فاك�ض : 5530720-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
جمموعة كابري�ض  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعين  بدبي 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م    م  ذ   - �فريقيا  و�شمال  �الو�شط  �ل�شرق  يف  �لقاب�شة 
حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2018/5/24 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2018/5/24 بتاريخ 
امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 دعوة حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم 2017/886 عمايل - م - ع �س - اأ ظ ا 
)لالأهمية الق�شوى(

ال�صيد/ بوركالجناد راجافان رامدا�ض 
املذكورة  الدعوى  يف  احل�صابية  اخلربة  اجتماع  حل�صور  وندعوكم  نخطركم 
مبكتبي  ع�صرا  اخلام�صة  ال�صاعة  م   2018/6/20 املوافق  الربعاء  يوم  اعاله 
الكائن بابوظبي - منطقة البطن - �صارع ملكية - فيال رقم 17 مقابل مدر�صة 
تقريرها  باعداد  اخلربة  �صتقوم  احل�صور  عدم  حالة  يف  النموذجية  املواهب 
ومن ثم تقدميه للمحكمة املوقرة - للتوا�صل مع اخلبرية على الهاتف رقم 

0502054008
اخلبرية احل�شابية املنتدبة يف الدعوى 
جيهان حممد حافظ  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
يف  الدعوى 2018/94  جتاري جزئي

ال�صادة / اك�صنت لتجارة مواد البناء )�ض ذ م م( ب�صفتكم مدعي عليه    املحرتمن 
ب�صفتكم املتنازع �صدها يف الدعوى رقم )2018/94( جتاري جزئي 

�ملو�شوع : �لدعوة �إىل ح�شور �جتماع خربة حما�شببية
نود الفادة باأنه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة ، للقيام مبهمة اخلربة احل�صابية يف 
الدعوى رقم 2018/94 )جتاري جزئي( ، وبناء عليه فاإننا نرغب يف الجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن 
مبنطقة النهدة 2) دبي ( �صارع بغداد مقابل مدر�صة اللفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات - 
بناية مركز بالتنيوم لالأعمال الطابق الرابع - مكتب رقم )406( - هاتف رقم 04/2344403 - فاك�ض 
رقم 2344330 -04 يف يوم الربعاء  املوافق 2018/9/20 يف متام ال�صاعة 00: 11 �صباحا ،  وذلك مناق�صة 
مو�صوع الدعوى املذكورة اأعاله ، لذا يرجى ا�صطحاب كافة امل�صتندات والوراق الثبوتية التي حتقق 

دفاعكم يف ح�صور موكلكم ان من ينوب عنكم.
النظم للمحا�شبة والتدقيق

اخلبري احل�شابي - يو�شف حممدمو�شىطريح 

 اعالن املدعي عليها بالن�شر
 مبوعد اجتماع اخلربة

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2017/1098  التنفيذ املدين 
راأ�ض  الإم�����ارات   : ال��ع��ن��وان   ، اندوني�صا   : اجلن�صية   ، ري�صتام  ان��نب  ب��ت  اأي���وم   : عليه  امل��ح��ك��وم  اىل 
 : الهاتف   - اخليمة  را���ض   - املعمورة  والهجرة  اجلن�صية  ادارة  بجانب   - اجل���وازات  �صارع  اخليمة 

 +97172281234
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/4/12  يف ق�صية 
)15/17( جتاري جزئي ،  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 19330.00  درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف   
ل�صالح : املحكوم له :  عبداهلل ح�صن مراد ، اجلن�صية : الإمارات ، العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة 
، الهاتف املتحرك : 971507993878+   بالقرب من نادي الإم��ارات خزام - راأ���ض اخلمية 6-1635  

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 
مالحظات : 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ 
ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم 

، والر�صوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�شم التنفيذ

       حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2287   

املنذر  :  عبدالرحمن ح�صن عبدالرحمن ب�صاره 
بوكالة املحامي حممد العوي�ض 

املنذر اليه / عالء الدين ابراهيم حممد ابو �صماله 
ا�صود  اللون  �صيارة مت�صوبي�صي باجريو   : ال�صيارة التية  اليه بف�صخ عقد  املنذر  ينذر 
ركاب  �صبعة  اب���واب  خم�صة   2008 م��ودي��ل  ابوظبي   11 فئة   65212 رق��م  لوحة  حتمل 
ال�صهرية ورد  الإم��ارات ال�صالمي حلن �صداد الق�صاط  كيب رينج مرهونة مل�صرف 
ال�صيارة اليه باحلالة التي مت ا�صتالمه لها ودفع جميع املخالفات املرورية املرتاكمة 
على ال�صيارة من تاريخ ا�صتالمه لها حتى تاريخ ت�صليمه ال�صيارة للمنذر خالل خم�صة 
ع�صرة يوما من تاريخ العالن وال �صي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية 

�صد املنذر اليه. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2018/3759   

املنذر : �صركة / ا�صفنديار للنقليات - �ض ذ م م 
اإمارة  وميثلها بالتوقيع ال�صيد/ ا�صفنديار زار�صيد خان - باك�صتاين اجلن�صية عنوانه : 

دبي - الهباب الوىل  ت : 0555457560 
اأم الرمول - �صارع  اإم��ارة دبي -  املنذر اليها : ك��راج ليت �صبيد - �ض ذ م م - عنوانها : 

13 - كراج ليت �صبيد - رقم مكاين 3615391488  - ت : 0557867870 
تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صرورة �صداد اجمايل مبلغ وقدر )9300( درهم ) ت�صعة الف 
ا�صتالم هذا  تاريخ  ايام من  �صبعة  اق�صاها  وثالثمائة دره��م( وذلك خالل فرتة زمنية 
الن��ذار وال �صت�صطر املنذرة لتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ لها حقها 
وال�صرر ور�صوم وم�صاريف  العطل  والتعوي�ض عن  الق�صائية  الدعوى  اقامة  مبا فيها 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اإعالن بالن�شر
 رقم 2018/3863   

املنذر : عي�صى ن�صر �صايع عبداهلل - اإماراتي اجلن�صية 
املنذر اليه : حممد �صالح عبدالعظيم م�صباح - م�صري اجلن�صية 

قيمة  دره��م   )120.000( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
ال�صيكات املرتدة خالل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتالمه هذا النذار، 
وال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه 
وا�صت�صدار امر الداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�صب عن اي عطل او �صرر تعر�ض 
والفائدة  التقا�صي  وم�صاريف  الر�صوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  املنذر  له 

القانونية واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 944
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ كومننج �صن - �صيني اجلن�صية ، ويحمل هوية اإماراتية رقم )784199615753623( 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ ريا�ض ر�صوان عوف - �صوري اجلن�صية ، 
ويحمل هوية اإماراتية رقم )784197479370302( يف الرخ�صة امل�صماة )روز للتجارة( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )728754( ال�صادرة من دائرةالتنمية القت�صادية بال�صارقة.  تعديالت اخرى : مت تغري ال�صم التجاري 
 ، )مكتب  من  الن�صاط  تغري  مت  كما  املحا�صبية(  والدفاتر  ال�صجالت  وم�صك  لتنظيم  )الثقة  اىل  للتجارة(  )روز  من 
جتارة املالب�ض اجلاهزة( جتارة احلقائب ولوازم ال�صفر - باجلملة ، جتارة احذية الطفال - باجلملة ، جتارة الحذية 
الريا�صية -باجلملة ، جتارة الحذية  الن�صائية - باجلملة ، جتارة حقائب اليد واملنتجات اجللدية - باجلملة ، جتارة 
املادة )14(  املحا�صبية(. وعمالبن�ض  والدفاتر  ال�صجالت  ، تنظيم وم�صك  الداخلية - باجلملة( اىل )مكتب  املالب�ض 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 946

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة / مريابت خان دلرب نواب ، باك�صتاين اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل كل من ال�صيد/ عطاء حممد �صانك 
امري ، اإماراتي اجلن�صية يف )طريق اخلوانيج ملقاولت النجارة امل�صلحة( مبوجب رخ�صة 

رقم )728941( وبرقم ال�صجل )159750( 
1- تنازل مالك الرخ�صة لخر 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 943 

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ورثة خمي�ض جمعه احمد بالعمي وميثلهم عادل خمي�ض جمعه 
بالعمي التميمي ، اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ص�ض البالغة )%100( 
ال�صيد/  اىل  وذلك   )120698( رقم  رخ�صة  مبوجب   ، املوا�صي  لتجارة  بالعمي  خمي�ض  موؤ�ص�صة  يف 
خلفان �صيف خلفان �صعيد املري ، اإماراتي اجلن�صية  تعديالت اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر 
وتغيري ال�صم التجاري ، من )موؤ�ص�صة خمي�ض بالعمي لتجارة املوا�صي( اىل )موؤ�ص�صة خلفان املري 
لتجارة املوا�صي( -  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  
2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

  اعالن
املرجع : 945

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد عبداللطيف علي ح�صن را�صد - الإمارات اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  ح�صة اىل الطرف ال�صيد / حممد نور المن 
حممد عبدالقدو�ض - بنغايل اجلن�صية  يف / دار الرونق لتجارة اجهزة التكييف - يف الرخ�صة رقم 
740770 - ال�صادرة من الدائرة القت�صادية بال�صارقة - حيث مت تغري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 

فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/634 جتاري جزئي                                                
فخري  �صعيد  حممود  2-عبدالرحمن  العاملية  ماجو�ض  موؤ�ص�صة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة  بان  العاملية - جمهويل حمل القامة نعلنكم  ب�صفته مالك موؤ�ص�صة / ماجو�ض 
ل�صالح/  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/4/29 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
�صركة الحتاد الوطني لل�صحن اجلوي والربي والبحري - ذ م م : بالزام املدعي عليهما 
بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ مائتي وثمانية و�صتن الف و�صتمائة واثنن واربعن 
درهم واثنن وع�صرين فل�صا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
بامل�صروفات ومببلغ  عليهم  املدعي  والزمت  ال�صداد  2018/2/26 وحتى متام  احلا�صل يف 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.    ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/258 جتاري كلي                                                

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  عظيم   �صيد  ر���ص��ول  �صيد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/5/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
عليه  املدعي  ب��ال��زام   -: املحكمة  بحكمت  العطار  احمد  عبدالرحيم  احمد  ل�صالح/ 
ب�صداد مبلغ وقدره 528.000 درهم )خم�صمائة وثمانية وع�صرون الف درهم( وفائدة 
قانونية ب�صيطة قدرها 9% على قيمة كل �صيك من تاريخ ا�صتحقاقه حتى متام ال�صداد 
وذلك على النحو املبن بال�صباب ، والزمت املدعي عليه بامل�صاريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/12855 عمايل جزئي                                               

اىل املدعي عليه/1- رو�صة اكتوبر  للخدمات الفنية - ذ م م - جمهول حمل القامة مبا 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  عبداحلميد   عبداجلواد  را�صي  امين   / املدعي  اأن 
املنعقدة بتاريخ  2018/3/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/امين را�صي عبداجلواد 
درهما   )4.975( م��ق��داره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  عبداحلميد  
)اربعة الف وت�صعمائة وخم�صة و�صبعون درهما( وبتذكرة عودة  اىل موطنه على الدرجة 
ال�صياحية  ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اآخر ، والزمت املدعي عليها باملنا�صب من الر�صوم 
وامل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/214 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - اأتيا للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�صركة كوتيكنا كوزاتيم انونيم �صركتي وميثله / مروان حممد احمد نور املازم -  مبا ان 
وعليه  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  �صركتي   انونيم  كوزاتيم  كوتيكنا  �صركة  املدعي/ 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ...... احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ح�صوريا 
وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري احل�صابي املخت�ض �صاحب الدور باجلدول ، وتكون 
يقدمه اخل�صوم  ان  ع�صى  وما  وم�صتنداتها  الدعوى  ملف  على  الط��الع   : كالتي  مهمته 
والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�صالت الورقية 
واللكرتونية ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة 
خربة وقدرها 10000 والزمت )املدعي ( ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الحد 

.  Ch1.C.15 املوافق 2018/7/8 ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/231  عقاري كلي
اأم��ري �صيد علي لج��وردي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اىل املدعي عليه / 1- 

فخر الدين بروبرتيز ليمتد وميثله:حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد بن املدعي واملدعي عليه بال�صافة اىل 
احقية املدعي مبا قام ب�صداده من مبلغ وقدره )867.217.2( درهم وال��زام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )92.097.4( درهم املتبقي من مو�صوع ون�صبه العقار املو�صح يف ال�صحيفة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/3 
ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اأيام  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة:  بقالة و�دي �لقمر - �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم 1 ملك عبداهلل �صعيد بالعبد املهريي - بردبي - الكرامة - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 628054  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1064365 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
 2017/8/28 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2017/8/28 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن �جلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�صعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  و�ملحا�شبة 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2389722 فاك�ض:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�صعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  بقالة و�دي �لقمر - 
�ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/8/28 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/28  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم   3842/2018/3    
  2018/1/111327 رقم  وكالة  يو�صف مبوجب  ال�صيد/ حممد  م وميثلها  م  ذ  �ض  ال�صناعي  دبي  : جممع  املنذر  
 : ب  - �ض  املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دبي   : العنوان   -  2018/5/14 بتاريخ  بدبي  العدل  الكاتب  لدى  املوؤرخة 

73311 ، ت : 43304444 971+ 
املنذر اليه : عبداهلل احلربي للتجارة العامة ، يحمل الرخ�صة التجارية رقم 681767  ال�صادرة من دائرة التنمية 
القت�صادية - وعنوانه : حمل 29 ملك ح�صن حممد ح�صن بن ال�صيخ - بور�صعيد - رقم الر�ض : 125-129 ، اإمارة 
دبي - الإمارات العربية املتحدة - هاتف : 42552036 971+  -  فاك�ض : 42552037 971+ - متحرك : 562544280 

971+ - �ض ب : 97229 
WH2 امل�صتودع رق��م   امل��رت���ص��دة بذمتها على  ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  امل��ن��ذر   يخطر 
) 38c ، ) DM No 3-38 الواقعة يف �صيح �صعب 3 رقم الر���ض 0 - 13  جممع ال�صناعي - اإم��ارة دبي - 
الإم��ارات العربية املتحدة يف غ�صون ثالثن يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل 
اليها  املنذر  الزام  بغر�ض  دبي  باإمارة  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بن  الق�صائية اخلا�صة  اللجنة  اللجوء 
باخالء العن املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
انذار عديل بالن�شر

رقم   3843/2018/3    
  2018/1/111327 رقم  وكالة  يو�صف مبوجب  ال�صيد/ حممد  م وميثلها  م  ذ  �ض  ال�صناعي  دبي  : جممع  املنذر  
 : ب  - �ض  املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دبي   : العنوان   -  2018/5/14 بتاريخ  بدبي  العدل  الكاتب  لدى  املوؤرخة 

73311 ، ت : 43304444 971+ 
املنذر اليه : �صركة كومفورت بال�ض للتجارة )�ض ذ م م ( يحمل الرخ�صة التجارية رقم 575185 ال�صادرة من دائرة 
التنمية القت�صادية - وعنوانه : معر�ض رقم 3 ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية بوا�صطة عبدالرزاق عبدالرحمن - 
القوز - رقم الر�ض : 247-0364 ، اإمارة دبي - الإم��ارات العربية املتحدة - هاتف : 43805909 971+ - فاك�ض : 

43805910 971+  - متحرك : 506363254971+  �ض ب : 52793 
13D امل�����ص��ت��ودع رق���م   ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار امل��رت���ص��دة بذمتها على  ب�����ص��رورة  امل��ن��ذر اليها  امل��ن��ذر   يخطر 
) DM No 06-13 ( ، املربع  D رقم الر�ض : 0-176 يف منطقية �صيح �صعيب 2 ، جممع ال�صناعي - اإمارة 
دبي - الإمارات العربية املتحدة يف غ�صون ثالثن يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة 
اىل اللجوء اللجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بن املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها 
باخالء العن املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم   3844/2018/3    

امل���ن���ذر  : ا���ص��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري��ة منطقة ح���رة -ذ م م  ومي��ث��ل��ه��ا ال�����ص��ي��د / حم��م��د ي��و���ص��ف ، مب��وج��ب وك��ال��ة رقم 
العربية  الإم��ارات   ، دبي   : العنوان   - بتاريخ 2018/5/14  بدبي   العدل  الكاتب  املوؤرخة لدى    2018/1/111299

املتحدة - �ض ب : 500272 ، ت : 44351111 971+ 
امل��ن��ذر ال��ي��ه : م��ط��ع��م اي���ه اف اف ���ض ذ م م  - ي��ح��م��ل ال��رخ�����ص��ة جت��اري��ة رق���م 690322  ال�����ص��ادرة م��ن دائ���رة 
التجاري  اخل��ل��ي��ج   - ب��ردب��ي   - ال��ت��ج��اري  اخل��ل��ج  م��ل��ك   G88 رق���م  وع��ن��وان��ه / حم��ل   - الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
   +971  4370668971 ك  ف��اك�����ض   -  +971  4370669  : ه��ات��ف   - امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات   - دب����ي  اإم������ارة   - 

متحرك : 501553336 971+ - �ض ب : 23143 
-BBA  يخطر امل��ن��ذر امل��ن��ذر اليها ب�����ص��رورة ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار امل��رت���ص��دة بذمتها على ال��وح��دة رق���م  
املتحدة  العربية  الإمارات   - دبي  اإمارة   - التجاري  اخلليج  منطقة  يف  الكائنة   Bay Avenue يف   )  G88
، يف غ�صون ثالثن يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل اللجوء اللجنة الق�صائية 
اخلا�صة باملنازعات بن املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء العن املوؤجرة و�صداد 
متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم   3841/2018/3    

  2018/1/111327 رقم  وكالة  يو�صف مبوجب  ال�صيد/ حممد  م وميثلها  م  ذ  �ض  ال�صناعي  دبي  : جممع  املنذر  
 : ب  - �ض  املتحدة  العربية  الإم���ارات   ، دبي   : العنوان   -  2018/5/14 بتاريخ  بدبي  العدل  الكاتب  لدى  املوؤرخة 

73311 ، ت : 43304444 971+ 
التنمية  دائ��رة  ال�صادرة من   ،  508868 رق��م  التجارية  الرخ�صة  يحمل   ، م   م  ذ  �ض   - الت�صلية  دنيا   : اليه  املنذر 
القت�صادية - وعنوانه :  امل�صتودع رقم DM No. 07-38 ( C38 (  الواقع على الر�ض رقم البلدية 531-

  +971  43553355  : هاتف   - املتحدة  العربية  الإمارات   - دبي  اإمارة   -  2 �صعيب  �صيح  منطقة  يف   501"
 فاك�ض : 43553033 971+ - املتحرك : 506444794 971+ - �ض ب : 44343  

C38  يخطر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه��ا ب�����ص��رورة ���ص��داد م��ت��اأخ��رات الي��ج��ار امل��رت���ص��دة بذمتها ع��ل��ى امل�����ص��ت��ودع رق���م 
) DM No. 07-38 ( الواقع على الر�ض رقم البلدية 501-531  يف منطقة �صيح �صعيب 2 ،  اإم��ارة دبي - 
الإم��ارات العربية املتحدة يف غ�صون ثالثن يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن وال �صت�صطر املنذرة اىل 
اليها  املنذر  الزام  بغر�ض  دبي  باإمارة  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بن  الق�صائية اخلا�صة  اللجنة  اللجوء 
باخالء العن املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/3860   

املنذرة : مرمي عبداهلل عبيد بن عوقد املري - اإماراتية اجلن�صية 
املنذر اليها : �صركة هريا اجلديدة لالإلكرتونيات وال�صاعات - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
يف  الدعوى 2017/11607  عمايل جزئي   

اخل�صم املدخل / او بي جي للو�صاطة العقارية 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / تاتيانا تباكاري 

ال�صادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  حما�صبيا  خبريا  تعيينا  مت  واأنه  دبي  حمكام  اأمام   
بالدعوى اعاله فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة الول  وذلك يوم الثالثاء  املوافق 
2018/6/19  يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، مبقر مكتبنا انرتا لال�صت�صارات املالية  
وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�صنة 4 - �صارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - 
مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�صيارات وبذات البناية يوجد بنك دبي 
التجاري ، هاتف  : 2206899-04،  2206244-04، فاك�ض : 042206877- يرجى الطالع و 

اإح�صار كافة ما لديكم من م�صتندات واحلر�ض على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

 اإعالن بالن�شر

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
يف الدعوى رقم 2018/161  جتاري كلي   

املعلن اليه / املدعي عليه : من�صور خود جا�صته   
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة امل�صرفية يف الدعوى 
اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء  املوافق 2018/6/19، وذلك يف متام اخلام�صة م�صاءا  
موعدا لعقد الجتماع الول للخربة  امل�صرفية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- 
، برج  العطار مكتب رقم  املايل  ال�صيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز  �صارع 
2403 ،  الطابق الرابع والع�صرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 04-3589966 
او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع  �ض ب 91153 دبي - لذا يطلب ح�صوركم 

املذكور مع اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية- ع�صو يف

اخلبري املحا�صبي : د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور االجتماع االول مكرر   
للخربة امل�شرفية 

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 اإعالن املدعي عليهما بالن�شر بت�شحيح �شكل الدعوى وجتديد الدعوى من ال�شطب 

يف الق�شية رقم 2017/7274 جتاري جزئي 
اىل املدعى عليهما / 1/ م�صغل قولدن اي للحدادة - ذ م م 

2/ جاي�صمون باليبادان جو�ض - هندي اجلن�صية 
حيث ان املدعي / �صركة بو�صكو للتجارة - ذ م م  

وقدره  مبلغ  ب�صداد  فيها  ويطالبكما  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكما  اقام  قد 
)29574/35( وبال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
�صكل  بت�صحيح  ويعلمكما   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  للزامكما  وبال�صافة 

الدعوى باخت�صا�ض حماكم ال�صارقة دون حماكم عجمان وجتديد الدعوى من ال�صطب. 
الطابق   137 رقم  القاعة  الوىل  اجلزئية  الدائرة  املحكمة  امام هذه  يقت�صي ح�صوركما  لذلك 
الول يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم 2018/6/28 وذلك لالجابة على الدعوى 
الوقت  ار�صال وكيل عنك يف  او عدم  ، ويف حال تخلفك عن احل�صور  بيانات  وتقدمي ما لديك 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابك. 
اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

يف الق�شية رقم 2017/6553 جتاري جزئي 
اىل املدعى عليهما / 1-هورايزن ل�صناعة الملنيوم ذ م م  

2-حممد عبداهلل جمعة ال�صري 
حيث ان املدعي  : �صركة بو�صكو للتجارة - ذ م م - يف الدعوى رقم 2018/1779 جزئي 

قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيها : 
اعالن املدعي عليهما بورود التقرير   

التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  لذلك 
الحد  يوم  �صباح  من  ون�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف   151 رقم  القاعة  الثانية( 
، ويف حال  2018/6/24 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنكما  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفكما 

�صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابكما.
مكتب اإدارة الدعوى 

     االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2016/3023 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بي ا�ض ايه احمد بن هزمي وم�صاركوه - حاليا - بن �صبيب وم�صاركوه - �صابقا 

عنوانه : اإمارة دبي بردبي �صارع ال�صيخ زايد مركز دبي املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�صاد�ض مكتب 605 
املنفذ �صده : فورا�صول ميدل اي�صت ا�ض ايه - واآخرون 

 L125 عنوانه :  اإمارة دبي بردبي �صارع ال�صيخ زايد نخلة جمريا فيال رقم
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صارييف 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
التجاري - رقم  : اخلليج  املنطقة   - �صكنية  : عبارة عن �صقة  املمتلكات   او�صاف  املحكمة وفيما يلي  وامل�صروفات خزينة 
الر�ض : 32 - رقم البلدية : 749-346 - امل�صاحة : 140.33 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : كري�صتال 

تاور - رقم الوحدة : 905 - مببلغ 1.812.597.00 درهم ، يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2016/213 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: البنك العربي - �ض م ع
عنوانه : اإمارة دبي  - بجوار دبي مول بناية اعمار ا�صكوير رقم 2 وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - مقابل قناة الق�صباء - برج الهند الطابق 11 مكتب 1112 
املنفذ �صده : كاميال وي�ض كايدبور -  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج عي�صى - الطابق الثاين ع�صر مكتب 

رقم 1202 - تعمل لدى باملريا للو�صاطة التجارية 
اقت�صى احل��ال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة    2018/6/27 امل��واف��ق  ي��وم  الرب��ع��اء   ان��ه يف 
www.( البيع)�صركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�صحة او�صافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : عبارة ع ن �صقة 
�صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 81 - امل�صاحة : 53،51 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مايفري 

تاور - رقم الطابق : 3 - رقم الوحدة : 306 - مببلغ : 691.171.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/3023 تنفيذ جتاري  

طالب التنفيذ: بي ا�ض ايه احمد بن هزمي وم�صاركوه - حاليا - بن �صبيب وم�صاركوه - �صابقا 
عنوانه : اإمارة دبي بردبي �صارع ال�صيخ زايد مركز دبي املايل العاملي البوابة رقم 3 الطابق ال�صاد�ض مكتب 605 

املنفذ �صده : فورا�صول ميدل اي�صت ا�ض ايه - واآخرون 
 L125 عنوانه :  اإمارة دبي بردبي �صارع ال�صيخ زايد نخلة جمريا فيال رقم

انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صارييف 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
التجاري - رقم  : اخلليج  املنطقة   - �صكنية  : عبارة عن �صقة  املمتلكات   او�صاف  املحكمة وفيما يلي  وامل�صروفات خزينة 
الر�ض : 32 - رقم البلدية : 749-346 - امل�صاحة : 140.33 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : كري�صتال 

تاور - رقم الوحدة : 905 - مببلغ 1.812.597.00 درهم ، يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2016/213  تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: البنك العربي - �ض م ع
عنوانه : اإمارة دبي  - بجوار دبي مول بناية اعمار ا�صكوير رقم 2 وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

ال�صارقة - �صارع كورني�ض اخلان - مقابل قناة الق�صباء - برج الهند الطابق 11 مكتب 1112 
املنفذ �صده : كاميال وي�ض كايدبور -  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج عي�صى - الطابق الثاين ع�صر مكتب 

رقم 1202 - تعمل لدى باملريا للو�صاطة التجارية 
اقت�صى احل��ال �صيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة    2018/6/27 امل��واف��ق  ي��وم  الرب��ع��اء   ان��ه يف 
www.( البيع)�صركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�صحة او�صافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : عبارة ع ن �صقة 
�صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 81 - امل�صاحة : 53،51 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مايفري 

تاور - رقم الطابق : 3 - رقم الوحدة : 306 - مببلغ : 691.171.00 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/88 بيع عقار مرهون   
اإم��ارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق  طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدودة  - عنوانه : 

الو�صط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �صده : لك�صمانان �صونيل كومار بانداراتيل  - عنوانه :  اإمارة دبي - دبي ، داون تاون ، برج خليفة ، خليفة تاور 

زون 3 ، الطابق رقم 50 ، �صقة رقم : 5003 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
انه يف يوم  الربعاء   املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 6.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 155 - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : برج خليفة املنطقة 3 - رقم 
ب��� )4،800،548( ويباع لعلى  165،18 مرت مربع - املقدرة  5003 - امل�صاحة :  50 - رقم العقار :  الطابق : 

عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2017/669 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ: الحتاد الوطني - �صركة ال�صمان العامة لل�صرق الدين 

 m02 عنوانه : دبي - القرهود - خلف �صركة الطاير لل�صيارات - بناية الدرة - امليزانن - متب
املنفذ �صده : األ ام اأ�ض لوجي�صتيك ميدل اي�صت �صريفي�صي�ض - �ض م ح - واآخرون 

عنوانه :  دبي - بردبي - منطقة دبي اجلديدة - ال�صفوح الثانية جممع تالل الإمارات - �صارع ال�صيخ زايد - بناية ملك 
غرو�صفينور بيزن�ض تاور تيكوم الدور العا�صر مكتب رقم 1012 - 1013  ، هاتف رقم : 044541604 

انه يف يوم  الربعاء املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�ض : 48 - رقم املبنى : 1 - ا�صم  املبنى : جرو�صفينور بيزن�ض تاور - رقم 

العقار : 1013 - امل�صاحة : 138،62 مرت مربع - املقدرة ب��� )1،044،464( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم  2017/88 بيع عقار مرهون   
اإم��ارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق  طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدودة  - عنوانه : 

الو�صط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �صده : لك�صمانان �صونيل كومار بانداراتيل  - عنوانه :  اإمارة دبي - دبي ، داون تاون ، برج خليفة ، خليفة تاور 

زون 3 ، الطابق رقم 50 ، �صقة رقم : 5003 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
انه يف يوم  الربعاء   املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 6.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمن ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 155 - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : برج خليفة املنطقة 3 - رقم 
ب��� )4،800،548( ويباع لعلى  165،18 مرت مربع - املقدرة  5003 - امل�صاحة :  50 - رقم العقار :  الطابق : 

عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2017/1412 تنفيذ جتاري    
طالب التنفيذ:  �صتاندرد ت�صارترد بنك ، عنوانه : مركز دبي املايل العاملي - منطقة بوابة مركز دبي املايل العاملي - �صارع 

ال�صعادة - مقابل ابراج الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي - بناية رقم 1 
املنفذ �صده :  جموهرات ديبو )�ض ذ م م( وميثلها مديرها داكان كي�صور راتيالل - هندي اجلن�صية واآخرون  ، وعنوانه : 

B - 1801- اإمارة ال�صارقة - النهدة - برج علياء - مقابل �صحارى بجانب برج الكوثر  الدور �صقة رقم
انه يف يوم   الربعاء   املوافق  2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبن يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
%20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمن ل يقل عن 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة 
ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :  اأو�صاف العقار : -  عبارة عن ار�ض ف�صاء رقم الر�ض : 113 
- املنطقة الق�صي�ض ال�صناعية اخلام�صة - رقم البلدية : 131 - 248 - امل�صاحة : 1338.21 مرت مربع - القيمة 

التقديرية : 12244253 درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/1507 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: طارق احمد ق�صومه 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - الق�صي�ض ال�صناعية - بالقرب من م�صت�صفي زليخه 
املنفذ �صده : عي�صى عبدالواحد عبدالقادر عبدالرحمن 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - ال�صجن املركزي 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صارييف 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ح�صة يف عقار )ار�ض وما عليها من بناء ( - املنطقة 
: الرا�صدية - رقم الر�ض : 779 - م�صاحة احل�صة : 46،17 مرت مربع - قيمة احل�صة )139987،44( درهم يباع 

لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/107 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �صده : براكا�ض توندير ديبا رامامورتي 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - يعلن على مقر عمله ، جمموعة احمد رم�صان جمعة - الكائنة ، �صارع �صالح الدين ، نف�ض بناية فرع 
بنك دبي ال�صالمي ، بالقرب من مركز �صرطة املرقبات. 

بيع  �صيجرى  اقت�صى احل��ال  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة    2018/6/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم   ان��ه يف 
www.( اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار 
: �صقة �صكنية - املنطقة : معي�صم الأول - رقم الر�ض : 725 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : �صينرتيوم تاور 2 - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )500،908،00( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   66.48  : امل�صاحة    1906  -  2

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/1507 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: طارق احمد ق�صومه 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - الق�صي�ض ال�صناعية - بالقرب من م�صت�صفي زليخه 
املنفذ �صده : عي�صى عبدالواحد عبدالقادر عبدالرحمن 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - ال�صجن املركزي 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/27  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
اجلل�صة  قبل  م�صتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �صخ�ض غري ممنوع  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اي��ام  ع�صرة  خ��الل  وامل�صارييف 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ح�صة يف عقار )ار�ض وما عليها من بناء ( - املنطقة 
: الرا�صدية - رقم الر�ض : 779 - م�صاحة احل�صة : 46،17 مرت مربع - قيمة احل�صة )139987،44( درهم يباع 

لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 يف الدعوى رقم 2018/39 جتاري كلي 

املدعى عليه : عمر عبيد مطر عبيد البلو�صي 
)العنوان : اإمارة دبي - منطقة املزهر - �صارع املزهر - فيال رقم 30 بالقرب من حمطة 
 برتول اينوك - هاتف متحرك رقم : 7800002 - 056 - هاتف ار�صي رقم : 2514522 -04 

- �ض ب 35566(  
يرجى احل�صور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف  املدون ادناه وذلك يف 
متام ال�صاعة العا�صرة  من �صباح يوم  الربعاء  املوافق 2018/6/20 وذلك لبيان دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ابوظبي التجاري. 
الدور الأول مكتب رقم 112،   ال�صم�ض امل�صيئة -  املعرفة لتدقيق احل�صابات - بناية  بيت 
هاتف رقم 042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 

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

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/110  تنفيذ جتاري      
مو�صوع الق�صية : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/1136 جتاري كلي 
، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )678990.99 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب العالن : طالب التنفيذ : الإمارات �صرتونغ فور�ض لتقوية اخلر�صانة- 
 : �صدهما  املنفذ   : اعالنه  املطلوب    ، حممود  احمد  ام��ال   / مالكتها  وميثلها 
1-  ال�صرح للمقاولت - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة   مو�صوع الإعالن 
: - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن - ميت�صوبي�صي  
اللون : ازرق - رقم اللوحة : 48727 / دبي / كود M -  املطالب به وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/28  بيع عقار مرهون         

مو�صوع الق�صية :  با�صدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 12 
دبي نظري مبلغ  باإمارة  البالغ م�صاحته 43040.75 مرت مربع مبنطقة مرقب 
12.483.108.00 درهم - طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري 
- املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1-  �صعيد ا�صماعيل عبا�ض ا�صماعيل اخلوري  
بانه مت احلجز على  نعلنكم   -  : الإع���الن  الق��ام��ة.  مو�صوع  - جمهول حمل 
اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  ار�ض - املنطقة : مرقب - رقم الر�ض : 12 - 
رقم البلدية : 777-857 - امل�صاحة : 43040.75 مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب 

به )6780000( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/235  ا�شكاالت جتارية  

مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم 2262/2016 تنفيذ جتاري
 لوقف الإجراءات التنفيذية

طالب الإعالن : م�صت�صكل : مركز اخلليج لل�صابون وال�صناعات الكيماوية - �ض ذ م م  
، 2-مركز دبي اخلليج  م  م  ذ   - للتجارة  العقيلي  امل�صت�صكل �صدهم / 1-   : اع��اله  املطلوب 
العقيلي  احمد  �صالح  4-حممد   ، م  م  ذ  �ض   - العقيلي  3-جمموعة   ، م  م  ذ  �ض   - للتجارة 
5-ال�صركة الوطنية اجلديدة للت�صوق والتجارة - �ض ذ م م - جمهويل حمل القامة مو�صوع 
الإعالن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/6/20   ال�صاعة 8.30 
للنظر يف ال�صكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف   ch1C.15 صباحا بالقاعة�

حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.

رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1656  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-كينت للتجارة العامة - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
( وميثله / عبدالرحمن ح�صن حممد  م  م  ذ  )���ض  لتوريد احلديد  دي��ال  املدعي/ 
املدعي عليها مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املطوع   قد 
وق��دره )321.483 دره��م( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من 
تاريخ ال�صتحقاق   وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  امل��واف��ق  2018/6/24   ي��وم الح��د   وح��ددت لها جل�صة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1638  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ال�صرح للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ قلعة الرواد للمقاولت - �ض ذ م م وميثله / ح�صن علي مطر الريامي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ   )35100 درهم( 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
النزاع رقم 10/2018 نزاع جتاري و �صمول احلكم بالنفاذ  التام و�صم ملف  ال�صداد 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/6/24  ال�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1039  جتاري جزئي              

ح   م  ���ض   - ل��وي��ب 2-لم����وم ماجنمنت  ن��ي��وي��وك  اول��ي��ف��ري  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
م ح وميثله /  م  ا�صرا نيمين�ض اجن�صي -  املدعي/  ان  جمهويل حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام  ح�صن علي مطر الريامي -  قد 
املدعي عليها مببلغ وقدره )55.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 12% من 
تاريخ ال�صتحقاق      وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   
وح��ددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2018/6/27  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/544  احوال نف�س م�شلمني                 

جمهول  ال�صماعيلي   �صليمان  ب��ن  ح���ارب  ب��ن  حلمي   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  حمل القامة مبا ان املدعي/ هنيده عبداهلل علي �صعيد احلمريي   قد 
ونفقة  وباملهر  بالتطليق  مطالبة  دع��وى  لئحة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�صة  للمح�صونتان. وحددت  النفقات  وزي��ادة  العدة 
2018/6/27 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )6( يف مبنى الح��وال ال�صخ�صية 
يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/946  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- احمد �صالح الدين الزروق �صالح دخيل ب�صفته كفيال 
العامة )ذات م�صوؤولية حم��دودة(  جمهول حمل  للتجارة  الرمال  ذات  ل�صركة 
اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  لال�صتثمار  العربي  امل�صرف   / امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ا�صتاأنف   ق��د    - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  ع��ب��داهلل   / وميثله  )امل�����ص��رف( 
بتاريخ  ك��ل��ي  : 2017/2170 جت���اري  رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر  ال���ق���رار/ احل��ك��م 
ال�صاعة 10.00  املوافق 2018/7/8   2018/4/29 وحددت لها جل�صه يوم الحد  
ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5736  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كريتفيتي �صورفنج �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / جيبو�صيبى مينكاريلى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 )3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )89533( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
.MB182241251AE:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره���م 
�ض   08.30 ال�صاعة   2018/6/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4792  عمايل جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  وابيال  فييمو  1-ميكبول   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ف��رع   �صبا  ان��د  بيوتي �صالون  / كومبنيون  امل��دع��ي 
والر�صوم  دره��م   )3750( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
جل�صة  لها  ال�صكوى:MB181735527AE.وحددت  رقم  وامل�صاريف 
يوم الحد املوافق 2018/6/24 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
بتقدمي ما لديك من  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3368  عمايل جزئي
ذ.م.م  املتحركة  وال�����ص��المل  امل�صاعد  لرتكيب  املا�صية  1-ال��ق��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد ال�صيد حممد املهدي - وميثله:خالد 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  م�����ص��دق��ة   وك��ال��ة  - مب��وج��ب  ع��ب��دال��ظ��اه��ر  ال�صيد ح�صن 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )5400( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
)2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb181550054ae.وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/7/8 ال�صاعة 10.30 �ض بالقاعة:ch1.A.4 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6269  عمايل جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ليمتد  مينا  1-كاريليون   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / مرييت توفيق ال�صيد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )466647( درهم وتذكرة عودة مببلغ )12000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/3 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3370  عمايل جزئي

ذ.م.م  املتحركة  وال�����ص��المل  امل�صاعد  لرتكيب  املا�صية  1-ال��ق��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / عالء خ�صرى ح�صن حممد - وميثله:خالد 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  م�����ص��دق��ة  وك��ال��ة  ع��ب��دال��ظ��اه��ر - مب��وج��ب  ال�����ص��ي��د ح�صن 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )12100( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
)2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb181549690ae.وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/7/8 ال�صاعة 10.30 �ض بالقاعة:ch1.A.4 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4221  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صركة الن�صائم ملواد التجميل ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /رحاب وجدي حممد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )42600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم  والر�صوم 
لها  وحددت    MB181650496AE:ال�صكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
جل�صة يوم الحد املوافق 2018/7/15   ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/831  ا�شتئناف جتاري    
حمل  جم��ه��ول  بهاتيا   لكري�صنا  ك��وب��ا  راخ���ى   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
عامة(  م�صاهمة  )���ص��رك��ة  ال��ه��الل  /م�����ص��رف  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى 

رقم:2017/1671 جتاري جزئي بتاريخ:2018/4/16     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2018/7/11 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/880  ا�شتئناف جتاري    

القامة مبا  م.د.م.����ض  جمهول حمل  �صرينوج   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ان امل�صتاأنف /�صميت �صوبها�صبهاى كوتارى وميثله:اأمل عمري ال�صبيعي 
ب��ال��دع��وى رق������م:2017/2372 جت��اري كلي  ال�����ص��ادر  ا�صتاأنف/ احلكم  ق��د 

بتاريخ:2018/4/23     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2018/7/11 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1128  ا�شتئناف مدين    
القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  كابيتال  ليدر   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
وميثله:ح�صن  ال��زرع��وين  عبدالكرمي  حممد  /اأي���وب  امل�صتاأنف  ان  مب��ا 
بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  لوتاه   عبدالرحمن  علي 
رق������م:273/2017 م��دين كلي ب���ت���اري���خ:2017/8/22  وح���ددت لها جل�صه 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/7/25 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1946 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1-  اب��راه��ي��م ي��و���ص��ف م��ن�����ص��ور  جم��ه��ول حمل 
�ض.ذ.م.م   لالعالن  اجلاذبية  التنفيذ/قوة  طالب  ان  مبا  القامة 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2166020( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/322 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �صده/1-  �صالح بن نا�صر بن عبدالعزيز ال�صريع 2- عبداهلل بن حمد بن ابراهيم 
�����ض.ذ.م.م  ماجنمينت  ا�صيت  التنفيذ/ال�صهد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  امل�صعل  
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  اجل��رم��ن   ابراهيم  ا�صماعيل  وميثله:علي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46040( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- 
املدعي عليهما للمدعية ح�صتيهما  بيع  واملت�صمن  املوؤرخ 2017/6/20  البيع  ب�صحة ونفاذ عقد 
لقاء ثمن  والبالغة 50% من م�صاحتها  بدبي  الوىل  الثنية  رقم 85 مبنطقة  الر���ض  يف قطعة 
مقداره )8.084.502.00( درهم والزامهما بت�صجيل تلك احل�صة لدى دائرة الرا�صي والمالك 
با�صم املدعية وبالزام املدعي عليهما الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2287  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مطعم ومقهى جام جم   جمهول حمل القامة 
وميثله:علي  ح�صن  علي  ج��اوي��د  التنفيذ/احمد  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ابراهيم اجل��رم��ن  قد  ا�صماعيل 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )16843( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/321  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- ايه ام دي برويرتيز ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة 

الحتاد العقارية �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي
بتاريخ:2017/9/13    الح��د  ي��وم  كلي  ع��ق��اري  رق�����م:2017/578  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  باحلكم  نعلنكم 

باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )430698.79( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 

خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
2- ف�صخ عقد اليجار امل��وؤرخ:2015/10/1 املربم بن املدعية واملدعي عليها على ايجار قطعة الر�ض 
رق��م:674-272 من منطقة املوتور �صيتي وبالزام املدعي عليها باخالء العن املوؤجرة وما عليها من 
مباين وبالزام املدعي عليها بدفع قيمة فواتري ال�صتهالك امل�صتحقة على العن املوؤجرة حتى تاريخ 
اللتزام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   . الفعلي  الخ��الء 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/992  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/�صالم بدوى جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حممد ماهر 
نبيل وميثله:حنان �صامل ح�صن البي�ض ال�صميلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )425000( درهم وتعوي�ض مقدر مببلغ 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )25000(
املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
 ch.2.D.17:بالقاعة ال�صاعة:08:30�ض  املوافق:2018/7/8  الحد  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/283  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- 111لتاأجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/5/31 
بندب  امل��و���ص��وع  يف  الف�صل  وق��ب��ل  املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل  التمهيدي  احل��ك��م 
اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق 
احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ت��ل��ك اجل��ل�����ص��ة، وح�����ددت ل��ه��ا امل��ح��ك��م��ة ج��ل�����ص��ة ي���وم الثنن 

 .ch2.E.21:املوافق:2018/6/11 ال�صاعة:09:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/647  جتاري كلي 

عبداهلل   -2 ذ.م.م  الكهربائية  للمقاولت  فاي�صي  �صركة  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
خليفه عبداهلل ليدار املهريي 3- عبا�ض عزيز اهلل ح�صن جمهول حمل القامة 
املالكي  فندي  م�صتت  وميثله:عبا�ض  ���ض.م.ع  التجاري  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا 
مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/6/11 احلكم التمهيدي التايل حكمت 
املحكمة وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور 
وحددت  اجلل�صة،  بتلك  ال�����ص��ادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول 
يف  �صباحا  ال�صاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/6/25  الثنن  يوم  جل�صة  املحكمة  لها 

القاعة:ch2.E.21. يف حالة عدم �صداد املدعي امانة اخلبري. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/555  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الكامل لتجارة قطع غيار ال�صيارات �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �صيخ 
2018/6/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ البيت البي�ض للتجارة العامة ذ.م.م 
بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل ان يوؤديا اىل املدعية مبلغ مقداره )135502( 
درهم قيمة ال�صيكات مو�صوع التداعي وفائدة 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك 
وحتى متام ال�صداد والزمتهما بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثن يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/365  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �صركة احل�صن الهند�صية دبي ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/4/4  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
ل�صالح/ فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من وايف ال�صناعية �ض.ذ.م.م بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )215.946.80( درهم والفائدة القانونية بواقع 
بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة  ال�صداد والزمتها  �صنويا م��ن:2018/2/6 وحتى متام   %9
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/944  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �صحارى الم��ارات الدولية للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/22  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/ فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من وايف ال�صناعية �ض.ذ.م.م 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�صتة الف واربعمائة وخم�صة ع�صر درهم 
الق�صائية احلا�صل  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  فل�صا(  وثمانن 
يف:2018/2/18 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ مائتي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/798  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- بالعن للتجارة �ض.ذ.م.م 2- فيبان كومار راتان لل - عن نف�صه وب�صفته 
مدير بالعن للتجارة �ض.ذ.م.م 3- بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/جراند ملينيوم هوتل منطقة حرة ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
املدعي  ب��ال��زام  واملطالبة  دره��م   )095.000 وق��دره  مببلغ   )001496( رق��م  ال�صيك  �صرف  بوقف 
 )001496( رقم  ال�صيك  برد  املطالبة  اىل  بال�صافة  دره��م   )1.083.000( وق��دره  مببلغ  عليهما 
ب��ت��اري��خ:2018/6/25 ورد قيمة ما مت �صرفه من واحلكم ب��رباءة ذمة املدعي  م�صتحق ال�صرف 
الثاين من القيمة املبينة بهذا ال�صيك والر�صوم وامل�صاريف والتعاب )جميع الطلبات مو�صحة 
تف�صيليا يف �صحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/6/26 ال�صاعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2291  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �صركة اخلليج للحديد والهند�صة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة قلب 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  ال�صيد/جريفا�صي�ض توما�ض قد  ���ض.ذ.م.م وميثلها قانونا مديرها  املعادن 
احلكم ب�صحة احلق وتثبيت احلجز التحفظي رق��م:2017/21882 امر على عري�صة/راأ�ض اخليمة واحلكم 
عليه  املدعي  وبالزام  امل�صرفية  الكفالة  ا�صل  برد  الثانية  عليها  املدعي  وبالزام  امل�صرفية  الكفالة  بانتهاء 
بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره  يعادله  او ما  ي��وؤدي للمدعية مبلغ )1.900.000( ريال قطري  بان  الثالث 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�صامن  والثانية  الول���ة  عليهم  امل��دع��ي  وال���زام  دره��م   )1.891.260(
ريال   )2.542.860( ومبلغ  �صرر  عن  تعوي�صا   %12 بواقع  التاخريية  والفائدة  قطري  ري��ال   )1.900.000(
قطري او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره )2.565.215( درهم والفائدة التاأخريية بواقع 12% من 
تاريخ:2017/7/25 وحتى ال�صداد التام والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�صة يوم الثنن املوافق 2018/6/25 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/813  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جمال نا�صر ال�صيخ من�صور الرخيمي جمهول حمل القامة مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  الربونو  املدعي/معتز  ان 
عليه مببلغ وقدره )1.400.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف:2018/1/22 وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/3 ال�صاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  9.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/632  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/بهارت كولديب كومار فادير 2- دور تو دور للتنظيف بالبخار جمهول 
عبداهلل  وميثله:احمد  ما�صكارينها�ض  لو�صي  امل��دع��ي/ج��اين  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
�صاحي عبداهلل ال بوعميم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها حل وت�صفية ال�صركة 
وما يرتتب على ذلك من حمو و�صطب ا�صم ال�صركة والغاء ترخي�صها وتعين م�صفي 
اتعاب املحاماة.وحددت لها  ق�صائي والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
 ch.1.C.14:جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق:2018/6/28 ال�صاعة:08:30�ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1057  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليهما/1- اأكتيف فاير لنظمة احلماية ذ.م.م مديرها/بابو �صينجا نالورا يا�صوامي 
للتمويل  املدعي/�صركة اخلليج  ان  القامة مبا  يا�صوامي جمهول حمل  نالورا  �صينجا  بابو   -2
�ض.م.خ قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/6/10 
احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض 
الدعوى  ت��ك��ون مهمته الط���الع على ملف  ال��دع��وى  ب��اجل��دول خ��ب��ريا يف ه��ذه  ال���دور  �صاحب 
وم�صتنداتها وماع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر 
والطالع على املرا�صالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية 
واللكرتونية وحددت امانة خربة قدرها ع�صرة الف درهم والزمت املدعي ب�صدادها، وحددت لها 
 ch1.C.14:املحكمة جل�صة يوم الحد املوافق:2018/6/24 ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة

يف حالة عدم �صداد المانة وجل�صة 2018/7/8 للتقرير يف حاله �صدادها. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/520   احوال نف�س م�شلمني                 
اىل املدعي عليه / 1- ال�صيخ حممد بن خادم بن بطي ال حامد  جمهول حمل 
ال حامد وميثله / عبداهلل  املدعي/ لطيفه حممد خ��ادم بطي  ان  القامة مبا 
بع�صل  امل��ط��ال��ب��ة   ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - اح��م��د ط��اه��ر  ح�صن 
الويل وتعين وليا �صرعيا يف زواج املدعية لطيفة حممد خادم مع الزام املدعي 
عليهم بالر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم الثنن  املوافق  
ال�صخ�صية  الح��وال  بالقاعة رقم )10( يف مبنى  ال�صاعة 8.30 �ض    2018/7/2
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا  القرهود   يف منطقة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15151 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  :  حممود حافظ امللوحي.  

درهم   )1،225.00( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لإتخاذ الإجراءات 
11/ ابوظبي ( من  97892/ خ�صو�صي /  التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 
نوع ) م��ازدا 3   –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15174 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليها  : مهاراجا لتجارة املواد الغذائية    .  

درهم  وق��درة )20،046.00(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 13890/ خ�صو�صي / B/ عجمان ( من نوع 
) تويوتا هاي�ض –  فان �صحن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15172 /2018 (

املنذره  : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليها  : مرحبا ملقاولت ال�صيانة العامة   .  

درهم  �صداد مبلغ وقدرة )14،420.00(  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 45497/ خ�صو�صي / B/ عجمان ( من نوع 
) ميت�صوبي�صي ال 300–  حافله نقل خا�ض ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15152 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  :  اجيل الفون�صي بولو�ض.  

درهم   )58،634.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لإتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 62176/ خ�صو�صي / ابي�ض / ال�صارقة ( من 
نوع ) تويوتا كورول 1.8   –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15153 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  : ال�صيد كمال ح�صن علي    .  

درهم   )28،056.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 37983/ خ�صو�صي / ابي�ض/ ال�صارقة ( من 
نوع ) هوندا �صيفيك –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15150 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  : اكهيلمون مورايل اوروباراييل جناردهانان    .  

درهم   )19،343.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 22176/ خ�صو�صي / R/ دبي ( من نوع ) 
ني�صان تيدا –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15168 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  :  الفتخار احمد نياز علي.  

درهم   )21،119.6( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لإتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 14190/ خ�صو�صي / K/ دبي ( من نوع ) 
–  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ  تويوتا كامري   

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15164 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليها  : روز �صيلفا كابويان    .  

درهم   )3،634.48( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 67107/ خ�صو�صي / O/ دبي ( من نوع ) 
ني�صان تيدا –  هات�صباك ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15163 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  :  عمران خان بختيار ح�صن      .  

درهم   )32،501.46( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لإتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 90284/ خ�صو�صي / R/ دبي ( من نوع ) 
ني�صان تيدا  –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15169 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليها  : طيب لتاأجري ال�صيارات واحلافالت ذ  م م    .  

درهم   )9،113.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 29017/ خ�صو�صي / B/ عجمان ( من نوع 
املنذر مع حفظ  ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل  –  �صالون  ياري�ض  ) تويوتا 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/15236 (

املنذر   : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي.
املنذر اإليه  :  عي�صى حميد �صيف �صعيد   .  

درهم   )90،634.80( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
من   ) ابوظبي   /13/ خ�صو�صي  التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 39320/ 
نوع ) دودج �صارجر– �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15237 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليها  :  جو�صا جرنال تريدجن  م م ح       .  

درهم  وق��درة )38،940.00(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لإتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 39542/ خ�صو�صي / B/ عجمان ( من نوع 
) ني�صان اورفان   –  فان �صحن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )15137 /2018 (

 املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه :  خرم �صهزاد حممد يعقوب   .  

درهم  وق��درة )48،008.00(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 62930/ خ�صو�صي /Q/ دبي ( من نوع ) 
تويوتا كامري  – �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )15140 /2018 (

املنذر   : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي.
املنذر اإليه :  خالد يو�صف مراد ح�صن   .  

درهم   )24،480.99( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 88922/ خ�صو�صي /K/ دبي ( من نوع ) 
ني�صان ماك�صيما  – �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
)  2018/ رقم ) 15165 

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  : روجيلوج ار جونز الي�ض بورجال .  

درهم   )13،224.8( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 92411/ خ�صو�صي / C / دبي ( من نوع ) 
ميت�صوبي�صي لن�صر –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15171 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  : في�صل �صفيق حممد �صفيق    .  

درهم   )11،603.6( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 2539/ خ�صو�صي / 1/ ال�صارقة ( من نوع 
) هوندا اكورد –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15166 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  : حممد طارق حما�صل خان    .  

درهم   )18،764.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لإتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 10352/ خ�صو�صي / L/ دبي ( من نوع ) 
تويوتا كامري –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15167 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليها  : كي�ض فالمينجو للمالحه ذ م م   .  

درهم  وق��درة )20،622.21(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لإتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 21378/ خ�صو�صي / B/ عجمان ( من نوع 
) هايونداي النرتا –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 15173 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ م م  .
املنذر اإليه  :  حممد يا�صري �صهزاد �صهزاد حممد     .  

درهم   )48،791.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صت�صطر املنذره لإتخاذ الإجراءات 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 31940/ خ�صو�صي / B / عجمان ( من نوع 
) ني�صان تيدا  –  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذره مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة : “ دي جي زد واي او�صن لل�صياحة “ )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�ص��ة : 754115  عن�وانها : مكتب رقم 301 ملك اك�صينو لو الور�صان - ديرة 
ال�صك�ل القانوين    : ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1218063  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل 
التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�صادر من 
الكاتب  ال�صيد  لدى  وامل�صدق   )2017/07/23( بتارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية 
اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��رتا���ض  لديه  من  وعلى    )2017/07/23( بتاريخ  العدل 
امل�صفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطن -  هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ص���م ال�صركة : “ ناي�ض ليف للتجارة “ )�ض.ذ.م.م(  
بابا  الول ملك حممد ح�صن  ال��دور   4 رقم  : مكتب  عن�وانها   604623 : الرخ�ص��ة  رقم 
ح�صن – ديرة - البطن ال�صك�ل القانوين    : ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل 
باأنه ، قد مت  التجاري : 1144638  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�صركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
العمومية لل�صركاء بتاريخ )2018/03/20( وامل�صدق لدى  ال�صادر من اجلمعية  القرار 
ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/03/20(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�صفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطن -  هاتف 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  – 04( م�صتحبا معه   2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ص����م امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطن مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعين 
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية » دي جي زد واي او�صن لل�صياحة » )�ض.ذ.م.م( 
الور�صان - ديرة وذلك مبوجب القرار  وعنوانها  : مكتب رقم 301 ملك اك�صينو لو 
ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2017/07/23( وامل�صدق لدى ال�صيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/07/23( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل 
امل�صفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطن -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12351 بتاريخ 2018/6/13
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ص����م امل�صفي : يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطن  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعين  
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية » ناي�ض ليف للتجارة » )���ض.ذ.م.م( وعنوانها  : 
مكتب رقم 4 الدور الول ملك حممد ح�صن بابا ح�صن – ديرة - البطن وذلك مبوجب 
العمومية لل�صركاء بتاريخ )2018/03/20( وامل�صدق لدى  ال�صادر من اجلمعية  القرار 
مطالبة  او  اع��رتا���ض  لديه  من  وعلى     )2018/03/20( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�صيد 
التقدم اىل امل�صفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطن 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صتحبا   )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  : هاتف   -

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية



هل ينجح �لباحثون قريبًا يف هزم �الأمل من دون �الآثار �جلانبية �ملريعة لالأدوية �الأفيونية؟ جيم�ض ز�دينا �أحد �لباحثني 
�لذين يحاولون كل ما با�شتطاعتهم لتحقيق ذلك. كلما ن�شر مقالة جديدة يف هذ� �ملجال يتكّرر �لو�شع نف�شه: يبد�أ هاتف 
خمتربه يف )نيو �أورليانز( يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية بالرنني، وتتدفق �لر�شائل �إىل بريده �الإلكرتوين، ويتلقى ر�شائل 
�لطبية ويف  كلية )تولني(  ز�دينا، وهو �حث يف  كان  �شنة  �آخر 20  �أملهم. يف  �لعامل الإخباره بحجم  �لنا�ض حول  ن�شية من 
نظام �لرعاية �ل�شحية �خلا�ض باملحاربني �لقد�مى يف جنوب �شرق لويزيانا، ر�ئدً� يف �ملعركة �لر�مية �إىل هزم خ�شم قدمي 
�لوفيات �ملرتبط باالأدوية  �لفرتة �الأخرية. مع و�شول معدل  لالإن�شان: �الأمل �جل�شدي. لكن �تخذ عمله منحًى جديدً� يف 
�أمل ال  م�شكنات  نوع جديد من  ز�دينا ت�شميم  وبائية، يحاول  م�شتويات  �إىل  �ملتحدة  �لواليات  و�إدمانها عليها يف  �الأفيونية 
تعطي �آثارً� جانبية مريعة كتلك �لتي ت�شببها �الأدوية �لطبية �ل�شائعة مثل �الأوك�شيكونتني. تبدو مهّمته �شعبة الأن �الآليات 

�لتي ت�شمح لتلك �الأدوية بتخفيف �الأمل توؤدي غالبًا �إىل �إدمان مريع لالأدوية و�إ�شاءة ��شتعمالها.

يدمن البع�ض على الأدوية الأفيونية الطبية 
ك��م��ا ي��ح�����ص��ل م���ع ال��ن�����ص��خ��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة من 
ت��وم��ا���ض، م��دي��ر )املعهد  ال���ه���ريوي���ن. دي��ف��ي��د 
الأدوي��ة( وع�صو  ا�صتعمال  �صوء  الوطني حول 
موؤ�ص�ض يف احتاد الأمل التابع للمعاهد الوطنية 
الباحثن  اإن  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ي��ق��ول  لل�صحة، 
حاولوا طوال عقود )ف�صل خ�صائ�ض الإدمان 
التي حتملها املواد الأفيونية عن منافع تخفيف 

الأمل لأن الظاهرتن متالزمتان عموماً(.
يقرتب  اأن��ه  زادينا  جيم�ض  الباحث  يظّن  لكن 
من الف�صل بينهما. يف ال�صتاء املا�صي، ن�صر مع 
فريقه درا�صة يف جملة )علم الأدوية الع�صبية(، 
اعتربوا فيها اأنهم عاجلوا الأمل لدى الفئران 
�صائعة  اآث��ار جانبية  الت�صّبب بخم�صة  دون  من 
العتياد  بينها  من  الأفيونية،  ب��امل��واد  ترتبط 
والتدهور  احل���رك���ة  واخ����ت����الل  ال�������دواء  ع��ل��ى 
الوفاة  ح��الت  اإىل معظم  ي��وؤدي  ما  التنف�صي، 
اخلطوة  تق�صي  الأف��ي��ون��ي��ة.  ب��امل��واد  املرتبطة 

الالحقة باختبار العالج على الب�صر.
اإنهاء  اإىل  ال���رام���ي���ة  اجل���ه���ود  م���ن  ج����زء  اإن�����ه 
الأ�صرار التي تظهر على املدى الطويل نتيجة 
لإراح�����ة ال��ن��ا���ض م��ن امل��ع��ان��اة. ح��ت��ى 8%من 
املر�صى الذين ياأخذون امل�صكنات ملعاجلة الأمل 
الوطني  )املعهد  وف��ق  عليها  يدمنون  امل��زم��ن 
لالإدمان على الأدوية(. لذا كان ي�صعب ن�صبياً 
مثل  اأفيونية  اأدوي���ة  على  املر�صى  يح�صل  اأن 
الكودين ملعاجلة الأمل. لكن بداأ الو�صع يتغرّي 
اأفيونية  اأدوي����ة  ظ��ه��رت  الت�صعينيات.  خ���الل 
حمالت  )ومعها  الأوك�صيكونتن  مثل  جديدة 
الأدوي���ة(  �صركات  اأطلقتها  ج��دي��دة  ت�صويقية 
لتلبية مطالب الأطباء واملدافعن عن املر�صى، 
فقد اعترب هوؤلء اأن عدداً كبرياً من امل�صابن 
ب���اأمل م��زم��ن )م��الي��ن ال��ن��ا���ض ح���ول العامل( 

يعاين �صدًى.
الأفيونية  الأدوي��ة  اأن  اليوم  الوا�صح  لكن من 
اأ�صبحت خياراً تلقائياً رغم وجود بدائل اأف�صل 
م��ن��ه��ا. ي��ق��ول دان ك��ل��و، م��دي��ر )م��رك��ز بحوث 
الأمل املزمن والتعب( يف جامعة مي�صيغان، اإن 
املر�صى  اليوم يخرب  الأطباء  من  كبرياً  ع��دداً 
اأن الأدوية الأفيونية تنجح  مبا يلي: )تعّلمُت 
يف تخفيف اأي نوع من الأمل. واإذا كان الأخري 
�صيئاً مبا يكفي وكنَت يائ�صاً مبا يكفي، �صاأجّرب 
معك هذه الفئة من الأدوية حتى لو كنُت قلقاً 

من خماطر الإدمان عليها(.
ك��ان��ت ال��ع��واق��ب م��ري��ع��ة. يف ع��ام 2014، بلغ 
عدد الوفيات ب�صبب جرعات زائدة من الأدوية 
األف حالة   18 املتحدة  الوليات  الأفيونية يف 
)مبعدل 50 حالة يومياً(، اأي اأكرث من الرقم 

امل�صّجل يف عام 2001 بثالثة اأ�صعاف.
ي�صعب اأن يح�ّصن العلماء اأي نوع من امل�صكنات 
لأن الأمل يتبع م�صارات معقدة يف اأج�صامنا. قد 
ت�صتق الإ�صارات التي ت�صل اإىل الدماغ وُتعترب 
اأطراف  يف  م�صكلة  من  الأمل  ب�صعور  مرتبطة 
اجل�صم اأو على �صطحه، كما يح�صل حن جنرح 
نف�صنا. يف حالت اأخرى، يكون م�صدر اإ�صارات 

الأمل اأكرث عمقاً مثل ت�صرر الأع�صاب نتيجة 
الباحثون  اإ�صابة يف الظهر. بداأ  اأو  جلرح حاد 
من اأمثال كلو يكت�صفون اليوم اأدلة مفادها اأّن 
الأمل ي�صتق من عن�صر ثالث: خلل يف  معظم 

الدماغ.
اإمكان  ل��الأمل  اآليات خمتلفة  لكن يعني وج��ود 
ا�صتعمال طرائق خمتلفة حلل م�صكلة الأدوية 
اآخرون  الأفيونية. فيما يحاول زادينا وعلماء 
ح����ذف اخل�����ص��ائ�����ض اخل���ط���رية م���ن الأدوي������ة 
اجلديدة  امل�صكنات  ت�صتهدف  ق��د  الأف��ي��ون��ي��ة، 

اآليات خمتلفة بالكامل داخل اجل�صم.

�أوقفو� �الأمل باأي طريقة
اأ�صا�صية  طريقة  تق�صي  الأمل،  من  للتخّل�ض 
اإىل  اجل�صم  ير�صلها  التي  الإ���ص��ارات  بتقلي�ض 

الدماغ بكل ب�صاطة.
ع�صبية  اأطرافاً  اجل�صم  اأن�صجة  معظم  يحمل 
)م�صبِّبة لالأمل(، وهي عبارة عن األياف �صئيلة 
م�����ص��وؤول��ة ع��ن ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات واإع��ادت��ه��ا اإىل 
الدماغ  اإىل  و���ص��وًل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجلهاز 

كي يحللها. 
وهذه الألياف مبثابة اأجهزة ا�صت�صعار لالأمل. 
يتفاعل بع�ض الأطراف الع�صبية مع ال�صغط، 
اإىل  كهربائية  نب�صات  اإر���ص��ال  اإىل  يدفعها  ما 
تتجاوب  ب����الأمل.  ن�صعر  ك��ي  ال�����ص��وك��ي  احل��ب��ل 
اأن��واع اأخ��رى من الأط��راف الع�صبية مع تغرّي 
ترتفع  ح��ن  الأمل  اإ���ص��ارات  فُتطِلق  احل����رارة، 
احلرارة اأو ترتاجع. وعندما نتعّر�ض لإ�صابة، 
تن�صط اخلاليا اللتهابية لتحديد مواقع 12 
واإطالقها  الأق��ل  على  خمتلفة  كيماوية  م��ادة 
دعمها  وت��ط��ل��ب  اأخ����رى  خ��الي��ا  ت�صتهدف  ك��ي 
الروا�صب  وتنظيف  امل��ر���ض  م�صببات  ملحاربة 
والبدء باإعادة البناء. لكن تدفع هذه اخلاليا 
ال��ع�����ص��ب��ي��ة يف موقع  الأط��������راف  الل��ت��ه��اب��ي��ة 
اإ�صافية. يف  اأمل  اإ���ص��ارات  اإط��الق  اإىل  الإ�صابة 
هذا النوع من الإ�صابات املو�صعية، مثل التواء 
اأو  الثلج  كمادات  تكون  قد  الركبة،  اأو  الكاحل 

كافية  الإيبوبروفن،  اللتهاب، مثل  م�صادات 
لكبح اإ�صارات الأمل.

اخلاليا  اأو  الع�صبية  الأل��ي��اف  ت�صهد  قد  لكن 
اأحياناً،  ج�����ص��دي��ة  ت��غ��ريات  م��ن��ه��ا  ت�صتق  ال��ت��ي 
برت  اأو  ح���ادة  لإ���ص��اب��ة  التعّر�ض  بعد  حت��دي��داً 
ع�صبي  ت�����ص��ّرر  ح�����ص��ول  اأو  الأط�������راف  اأح�����د 
ب�صبب ال�صكري مثاًل. وميكن اأن ين�صط بع�ض 
اإىل  ي��وؤدي  ال��داخ��ل، ما  اأو يتعّطل يف  اجلينات 
الن�صطة  اخل��ل��وي��ة  الآلت  ن��وع  اأو  ع��دد  تغيري 
تخرج  )بروتينات  ال�صوديوم  بقنوات  املعروفة 
من اخلاليا وتنّظم قدرتها على اإنتاج نب�صات 
ما  يف  الع�صبية  اخلاليا  تتوا�صل  كهربائية(. 
يدفع  اأن  ومي��ك��ن  ال��ن��ب�����ص��ات  ت��ل��ك  ع��رب  بينها 
الن�صاط املفاجئ لقنوات ال�صوديوم الإ�صافية 
بالع�صب اإىل اإطالق نب�صات ت�صبه الر�صا�ض. 
رغم  عفوية،  بطريقة  العملية  ه��ذه  )حت�صل 
�صتيفن  بح�صب  خ��ط��رية(  حم��ف��زات  اأي  غياب 
جامعة  يف  الأع�صاب  علم  يف  اأ�صتاذ  واك�صمان، 
وبحوث  الأع�صاب  علم  )مركز  ومدير  )ي��ال( 
املحاربن  ����ص���وؤون  م�صت�صفى  يف  ال��ت��ج��دي��د( 
تلك  ت�����ص��ب��ب  ال���ق���دام���ى يف )ك��ون��ي��ت��ي��ك��ي��ت(. 
الأ�صباب  اأح���د  ويتعّلق  ���ص��دي��داً  اأمل���اً  النب�صات 
ال�صائعة بالعالج الكيماوي. يو�صح واك�صمان: 
)ي��ك��ون ذل��ك الأمل م��ري��ع��اً اأح��ي��ان��اً ل��درج��ة اأن 
من  امل���وت  لون  يف�صّ اأو  يتحّملونه  ل  ال��ن��ا���ض 
ال�صرطان على حتّمل الأمل املرتبط بالعالج(.

ميكن اإيجاد ت�صعة اأنواع من قنوات ال�صوديوم. 
عليه  ي��ح�����ص��ل  ال����ذي  ال��ت��خ��دي��ر  دواء  ي��ع��ط��ي 
املري�ض يف عيادة طبيب الأ�صنان مفعوله عرب 

كبحها كلها مو�صعياً. 
الأمل  م�صكنات  ب��ق��در  اخل��ي��ار  ه���ذا  ينجح  ل��ن 
ال�صائعة لأن بع�ض القنوات موجود يف الدماغ 
ي�صّكل  ل��ك��ن  امل���رك���زي.  ال��ع�����ص��ب��ي  ويف اجل���ه���از 
اإىل  ي�صعى  بحثي  ف��ري��ق  م��ن  ج���زءاً  واك�صمان 
اإيجاد طرائق ت�صتهدف قناة �صوديوم اأ�صا�صية 
در�ض  اأهميتها حن  واك�صمان  اكت�صف  واح��دة. 
جينية  طفرة  يحملون  ال��ذي��ن  النا�ض  ح��الت 

متنعهم من ت�صنيع هذه 
القناة يف  اإيجاد تلك  القناة حتديداً. ل ميكن 
جميع مناطق اجل�صم الب�صري، لكنها ل ت�صعر 
ب���اأي اأمل ع��ل��ى م���ّر احل��ي��اة. يف امل��ق��اب��ل، ي�صعر 
ن�صخة ن�صطة منها  الذين يولدون مع  النا�ض 
كما  اأج�صامهم(،  داخل  بركانية  )حمم  بوجود 

يقول واك�صمان.
�صركة  ط��ّورت  واك�صمان،  اكت�صافات  على  بناًء 
اختباره على خم�صة مر�صى  مّت  دواًء  )فايزر( 
ويجري العمل على تطوير م�صّكنات م�صابهة. 
اآث���اراً جانبية حادة،  لن تعطي ه��ذه اخل��ي��ارات 
نظرياً على الأق��ل. هذا ما يعيدنا اإىل م�صكلة 

الأدوية الأفيونية.

كب�شة زر
تو�صلنا الأع�صاب املحيطية التي نر�صد فيها 
جمدداً  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  اإىل  الأمل  اإ����ص���ارات 
ر�صائل  حت��م��ل  ع�صبية  ب��خ��الي��ا  تّت�صل  ح��ي��ث 
موّجهة اإىل اجلهاز الع�صبي املركزي واخلاليا 
املرحلة  ه��ذه  يف  ن�صعر  ال��دم��اغ.  يف  الع�صبية 

بالأمل.
ت��ع��ط��ي الأدوي�������ة الأف��ي��ون��ي��ة ك��ل��ه��ا، ب�����دءاً من 
الهريوين  اإىل  و�����ص����وًل  الأوك�������ص���ي���ك���ون���ت���ن 
احلالة  هذه  يف  ال�صحري  مفعولها  واملورفن، 
يف  )ميو(  مب�صتقبالت  الت�صال  عرب  حتديداً 

نقاط التقاء اخلاليا الع�صبية.
ت��ل��ك اخلاليا  ق���درة  ت��رتاج��ع  ل��ذل��ك،  نتيجًة   
الألياف  تر�صل  زر! حن  بكب�صة  التفاعل  على 
الع�صبية على اأطراف اجل�صم اإ�صارات اأمل اإىل 
الدماغ كي يحللها، ل تتفاعل اخلاليا الع�صبية 

التي ت�صعرنا يف العادة بذلك الأمل.
الطوارئ  اأ�صتاذ يف طب  نيل�صون،  يقول لوي�ض 
ن��ي��وي��ورك )�صارك  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  يف 
ح��دي��ث��اً يف اج��ت��م��اع اأو����ص���ى ب��ت��وج��ي��ه��ات حول 
ال�صيطرة  )مراكز  ل�صالح  الأفيونية  الأدوي���ة 
على الأمرا�ض((: )ل تلم�ض الأدوية الأفيونية 
م�صدر الأمل بل تكتفي بتغيري انطباع الأمل يف 

الدماغ. حُتّول جرعة �صغرية من تلك الأدوية 
النزعاج ال�صديد اإىل �صعور ميكن اأن يتجاهله 

املري�ض(.
مع  ب��ال��ت��ج��اوب  )م��ي��و(  م�صتقبالت  تكتفي  ل 
الأدوية  مع  اأي�صاً  تتفاعل  بل  الأمل  م�صكنات 
الأف��ي��ون��ي��ة )ب��اط��ن��ي��ة ال��ن��م��و(، اأي الإ����ص���ارات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ت��ج��ه��ا اأج�������ص���ام���ن���ا مثل 
الأن�����دورف�����ن ال�����ذي ي��ط��ل��ق��ه اجل�����ص��م خالل 
يتجاوب  ل  اجل�صم  اأن  ي��ب��دو  لكن  ال��ري��ا���ص��ة. 
مع اأدوية مثل الهريوين والأوك�صيكونتن كما 

يفعل مع العنا�صر باطنية النمو.
النمو،  باطنية  الأفيونية  الأدوي���ة  عك�ض  على 
متخ�ص�صة  خ��الي��ا  الأمل  م�����ص��ك��ن��ات  ��ط  ُت��َن�����صِّ
اخلاليا  ا�صمها  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  يف 
الروا�صب  الدبقية  اخل��الي��ا  تنّظف  الدبقية. 
الرد  تنظيم  يف  وت�صاهم  اجل�صم  يف  اخل��ل��وي��ة 

على الإ�صابات يف اجلهاز الع�صبي املركزي. 
التهابية  عنا�صر  �صتنتج  تن�صيطها،  عند  لكن 
تدفع اجل�صم اإىل ت�صجيل اإ�صارات اأمل اإ�صافية. 
يظّن عدد كبري من الباحثن اأن هذا الن�صاط 
امل��ت��زاي��د ل��ل��خ��الي��ا ال��دب��ق��ي��ة ق��د ي��زي��د اعتياد 
اجل�صم على الأدوية الأفيونية، ما يجعلها اأقل 
املري�ض  يحتاج  ل��ذا  الوقت،  م��رور  مع  فاعلية 
ك���ي ي�صعر  اإ���ص��اف��ي��ة  اإىل ج���رع���ات  ف���رتة  ب��ع��د 
تلك اجلرعات  ت���وؤدي  ق��د  النهاية  ب��اأث��ره��ا. يف 

املرتفعة اإىل م�صاكل تنف�صية قاتلة.
ميكن جتّنب هذه امل�صاكل كلها اإذا متّكن زادينا 
ا�صطناعي  اأف��ي��وين  دواء  ت��ط��وي��ر  م��ن  اأخ����رياً 
اجل�صم،  يف  طبيعياً  امل��وج��ودة  العنا�صر  ي�صبه 
من  )م��ي��و(  م�صتقبالت  ي�صتهدف  اأن  مبعنى 

دون تن�صيط اخلاليا الدبقية.
 خالل الت�صعينيات، عزل زادينا وزمالوؤه مادة 
كيماوية ع�صبية يف الدماغ مل يكن قد اكت�صفها 
اأحد �صابقاً وكانت عبارة عن مادة ُتَخّدر الدماغ 

ا�صمها )اأندومورفن(.
 يحاول زادينا منذ ذلك احلن حت�صن الن�صخ 

ال�صطناعية منها.

اخ��ت��رب زادي���ن���ا واح�����دة م���ن ت��ل��ك ال��ن�����ص��خ على 
املا�صي يف  ال�صتاء  ُن�صرت يف  درا�صٍة  الفئران يف 
جملة )علم الأدوية الع�صبية(. مثل عدد من 
الن�صخة  ب��دت  �صابقاً،  ابتكرها  التي  امل��رّك��ب��ات 
اأمل  لتخفيف  امل��ورف��ن  م��ن  اأف�����ص��ل  اأو  ج��ي��دة 
جانبية  ب���اآث���ار  الت�صبب  دون  م��ن  احل��ي��وان��ات 
���ص��ي��ئ��ة. ي��ت��ف��او���ض زادي���ن���ا الآن م���ع ع����دد من 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احليوية  و���ص��رك��ات  ال��ب��اح��ث��ن 
منا�صبة  حبوب  اإىل  اخرتاعه  بتحويل  املهتّمة 
للب�صر. حن يجمع مع م�صاعديه املال الالزم 
مع  �صفقة  يعقد  اأو  اخلا�صة  �صركته  لتاأ�صي�ض 
بامل�صروع،  رخ�����ص��ة  لإع��ط��ائ��ه  منا�صب  ���ص��ري��ك 
اأخ���ذ الإذن لإج����راء جتارب  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ن��وي 
اأولية على الب�صر لأن اأحداً لن يعرف النتيجة 
بح�صب  الإن�صان  على  العالج  اختبار  دون  من 

قوله.
�صيتمكن دواء زادينا على الأرجح من تن�صيط 
امل��ن��اط��ق ال��دم��اغ��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ك��اف��اأة وقد 
اإىل الإدم��ان على ال��دواء يف  ينتج مياًل خفيفاً 
بع�ض احلالت. لكن ل جمال لالعتياد �صريعاً 
الأفيونية  امل���واد  م��ع  يح�صل  كما  ال���دواء  على 
ترافق  التي  اجل�صدية  الأع��را���ض  تظهر  ول��ن 

النقطاع عن الدواء.
املع�صلة  اأع����ال����ج  اأن  )اأري�������د  زادي����ن����ا:  ي���ق���ول   
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا امل��ر���ص��ى والأط���ب���اء م��ع��اً حن 
بال�صكل  الأمل  ه���ذا  اأع��ال��ج  )ه���ل  ي��ت�����ص��اءل��ون: 
الدواء  اإدم��ان على  واأج��ازف بح�صول  املنا�صب 
لتجنب  منا�صب  غ��ري  ب�صكٍل  الأمل  اأع��ال��ج  اأم 
الو�صع  ه��ذا  الأف��ي��ون��ي��ة؟(.  الأدوي���ة  ا�صتعمال 

ال�صائك هو ما يحّركني(.
ل���ك���ن ح���ت���ى ل����و جن����ح ال��������دواء اجل����دي����د، من 
م�صكنات  اأو  ال��ع��الج  ه��ذا  يتمّكن  اأن  امل�صتبعد 
الأمل اجلديدة بقنوات ال�صوديوم من معاجلة 
نوع الأمل الذي مل نعرف بوجوده حتى الفرتة 
الأخرية، اأي الأمل الذي ل يتجاوب مع الأدوية 

الأفيونية كافة.
كان دان كلو من جامعة مي�صيغان يدر�ض هذا 

النوع من الأمل يف اآخر 20 �صنة. 
ا�صتنتج  ال��دم��اغ،  ت�صوير  درا���ص��ات  اإىل  ا�صتناداً 
اأنه ي�صتق من خلل دماغي ول يرتبط مب�صكلة 

يف م�صدر الأمل. 
لأوجاع  �صيوعاً  الأك��رث  ال�صبب  اأن��ه  كلو  يعترب 
ي��ع��ان��ون حالت  ال��ذي��ن  امل��ر���ص��ى الأ���ص��غ��ر �صناً 
الفيربوميالغيا  مثل  الأط��ب��اء  ح���رّيت  لطاملا 
ال�����ص��داع وم��ت��الزم��ة القولون  اأن�����واع  وب��ع�����ض 
الع�صبي. اأي عالجات يجب اأن يتلقاها هوؤلء 

املر�صى بدل الأدوية الأفيونية ال�صائعة؟
 يعترب كلو اأن �صريحة وا�صعة من املر�صى يجب 
اأدوية ت�صتطيع كبح ذلك اخللل عرب  اأن تاأخذ 
بع�ض  ي��ق��وم  الع�صبية.  ال��ن��اق��الت  دور  تعزيز 
الأدوي�����ة ال��ت��ي ت��ط��ورت يف الأ����ص���ل ع��ل��ى �صكل 

م�صادات اكتئاب بهذه املّهمة.
يف  املبالغة  يثبت  كلو  بحث  اأّن  توما�ض  يعترب 
تعّر�صَت  )اإذا  اليوم:  الأفيونية  الأدوية  و�صف 
اأو اأ���ص��ب��َت خ���الل م��ع��رك��ة، اأو  حل����ادث ���ص��ري، 
متزقت ذراعك اأو اأي ع�صو اآخر ب�صبب انفجار 
الأدوية  تلك  �صتتخل�ض  �صديد،  ب��اأمل  و�صعرَت 

من الأمل احلاد �صريعاً. 
لكنها ُت�صتعَمل اليوم يف احلالت الأخرى كافة 

ول تفيد املر�صى على املدى الطويل(.

حتى ال نقع يف م�شيدة �إدمان �مل�شكنات

الأمل.. التخل�ش منه دون الآثار اجلانبية لالأدوية الأفيونية
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اجلزء  يف   2018 الرم�صاين  املو�صم  يف  تطلي  لن  • ملاذا 
�صاركت  كنِت  بعدما  الأبي�ض(،  )البيت  م�صل�صل  من  الثاين 
الثاين من م�صل�صل )زوجتي  2017 يف اجل��زء  يف رم�صان 

اأنا(؟
عر�ض  ت����اأج����ي����ل  مت   -

اجل���زء ال��ث��اين من 
)البيت  م�صل�صل 

اإىل  الأب��ي�����ض( 
املو�صم  بعد  ما 
ال���رم�������ص���اين 
 ،2 0 1 8
وح����������ال����������ي����������اً 
ت����������وا�����������ص����������ل 
اإجناز  الكاتبة 

، وه���ي  ال����ن���������ضّ
الآن  حتى  انتهْت 

من كتابة عدد كبري 
م���������������������ن 

املو�صم  ب��ع��د  ال��ت�����ص��وي��ر  ن��ب��ا���ص��ر  اأن  وي��ف��رت���ض  احل���ل���ق���ات، 
الرم�صاين.

يزعجك  ه��ل  الرم�صانية،  اإط��الل��ت��ك  اجل��م��ه��ور  اع��ت��اد   •
غيابك عن هذا املو�صم؟

م�صبق  علم  على  نكون  ل  م�صل�صل،  ت�صوير  نقرر  عندما   -
باأنه �صُيعر�ض يف املو�صم الرم�صاين، بل اإن الأمر يح�صل 
م�صل�صل  م��ن  الأول  اجل����زء  م��ث��اًل جن���اح  ب��امل�����ص��ادف��ة. 
)زوج���ت���ي اأن����ا( ه��و ال���ذي وق���ف وراء ع��ر���ض جزئه 
الثاين يف �صهر رم�صان املا�صي، ونحن مل نخطط 

له على الإطالق.
رم�صاين  عمل  يف  ال��ظ��ه��ور  تعتربين  وه��ل   •

مك�صباً للفنان؟ 
�صلبياتها  لها  الرم�صانية  الإط��الل��ة  جتربة   -
تكون  املناف�صة  اأن  �صلبياتها  وم��ن  واإيجابياتها، 
ك���ب���رية ب����ن امل�����ص��ل�����ص��الت ب�����ص��ب��ب ك�����رثة ع���دده���ا، 
وال�صطارة تكون يف اأن يتمكن الفنان من حتقيق نف�صه 
يف ظّل هذه املناف�صة. يف املقابل، فاإن العر�ض خارج 
امل��و���ص��م ال��رم�����ص��اين يعطي 
كي  للم�صل�صل  ف��ر���ص��ة 
اأنا  اأك���رث.  ي��اأخ��ذ حقه 

واإذا  رم�صان،  يف  اأعمايل  وعر�ض  الظهور  هاج�ض  اأعي�ض  ل 
ح�صل هذا املو�صوع فهذا اأمر جّيد، واإذا مل يح�صل فالأمران 

�صيان عندي. 
من  ال��ث��اين  اجل���زء  ع��ر���ض  ع��ن  اأُع��ل��ن  ك��ان  اأن���ه  • ال��الف��ت 
الكبري  النجاح  بعد  الرم�صاين  املو�صم  الأبي�ض( يف  )البيت 
عْر�صه،  دون  ح���ال  ال����ذي  ف��م��ا  الأول،  ج����زوؤه  ح��ق��ق��ه  ال����ذي 
وخ�صو�صاً اأنك اأ�صرِت اىل اأن جناح اجلزء الأول من امل�صل�صل 

يحّفز على عر�ض جزئه الثاين؟
- بب�صاطة، لأن الوقت َدَهَمنا. وحتى لو با�َصْرنا يف الت�صوير 
ف��اإن��ن��ا مل ن��ك��ن لنتمكن م��ن ع��ر���ض اجل���زء ال��ث��اين يف �صهر 

رم�صان.
ُي�صّور  ك��ان  فهو  امل�صل�صل  م��ن  الأول  اجل��زء  اإىل  وبالن�صبة   
ويف  ال�صهل.  ب��الأم��ر  لي�ض  وه��ذا  نف�صه،  ال��وق��ت  يف  وُيعر�ض 
ما خ�ّض الأعمال الأخ��رى التي ق��رروا عْر�صها يف رم�صان، 

فاإنهم با�صروا بت�صويرها قبل نحو 4 اأ�صهر.
 اإىل ذلك، فاإن ال�صعوبة يف عر�ض اجلزء الثاين يف رم�صان 
3 مرات  اأكرب، لأن العر�ض يكون ب�صكل يومي ولي�ض  تكون 
اأ�صبوعياً كما ح�صل يف اجلزء الأول، وهذا الأمر مرهق لنا 
لأنه  وت�صويراً،  واإخ��راج��اً  ومتثياًل  كتابًة  ال�صعد  ك��ل  على 
كل  ت�صوير  بعد  املونتاج  بعملية  يقوم  اأن  باملخرج  ُيفرت�ض 

حلقة.
م�صرتكة؟ اأعمال  يف  الآن  حتى  ن�صاهدِك  مل  • ملاذا 

كبري  امل�صاركة يف عدد  املا�صية  الفرتة  علّي خالل  ُعر�ض   -
ارتباطي  ب�صبب  اعتذرُت  ولكنني  امل�صرتكة،  امل�صل�صالت  من 

بت�صوير اأعمال اأخرى.
على  قدرتي  ع��دم  ب�صبب  الفر�ض  بع�ض  اأ�صعُت  ب�صراحة،   
ل  ت�صوير عملَن يف وقت واحد، لأنني من النوع الذي يف�صّ

الرتكيز على عمل واحد كي ل اأ�صيع. 
ل�صوء احلظ كل الأعمال التي اعتذرُت عنها جنحْت وحققْت 

�صدى طيباً.
احلظ(؟ )ل�صوء  تقولن  • وملاذا 

الفر�صة على  ف���ّوتُّ  )ل�����ص��وء احل���ظ(، لأن��ن��ي  اأق���ول  - طبعاً 
نف�صي. 

اكت�صبُت  اأنني  ع��دا  ال��وق��ت،  اأم��ام��ي مت�صع من  ي��زال  لكن ل 
املزيد من اخلربة من خالل َتراُكم اأعمايل. مثاًل لو �صّورُت 
اأدائي  فاإن  5 �صنوات،  م�صل�صاًل كنُت �صاركت فيه قبل  حالياً 

�صيكون خمتلفاً متاماً. 
ممثالت  هناك  اأن  حن  يف  وجتربة  خربة  عن  • تتحدثن 
العربية  ال�����درام�����ا  خ�����الل  م����ن  جت���ارب���ه���ن  اأوىل  ي��خ�����ص��ن 

امل�صرتكة؟

اأخ��رياً ُعر�صت علّي امل�صاركة يف  اإن��ه احل��ظ.  - هذا �صحيح. 
فواخرجي  �صالف  فيه  ت�صارك  الذي  اأ�صفر(  )هوا  م�صل�صل 
ان�صغايل  ب�صبب  اأي�صاً  عنه  اعتذرُت  ولكنني  اخلال،  ويو�صف 

بت�صوير )البيت الأبي�ض(.
وبن  بينك  جتمع  ح��ب  ع��الق��ة  ع��ن  يتحدث  َم��ن  ثمة   •

جي�صكار اأبي نادر. اأين احلقيقة يف كل ما ُيقال؟
- اأنا وجي�صكار جمّرد اأ�صحاب.

من  اأب��ع��د  بينكما  ال��ع��الق��ة  اأن  ي��وؤك��د  َم��ن  ه��ن��اك  • ول��ك��ن 
ال�صحبة؟

- ل اأحد يعرف ماذا ميكن اأن يح�صل. اأنا ل اأعرف.
التوا�صل  م��واق��ع  ع��ل��ى  و���ص��ورك��م��ا  تعليقاتكما  ول��ك��ن   •

الجتماعي توحي باأ�صياء كثرية؟
- نحن �صاركنا يف ت�صوير م�صل�صلن، كما اأننا نظهر معاً يف 

ال�صهرات واملنا�صبات. 
وبن  بينك  العالقة  انتهاء  اإىل  اأدى  ال��ذي  ال�صبب  ما   •

كارلو�ض عازار مع اأنِك كنت حتبينه؟
- الإن�����ص��ان ي��ت��غ��رّي م��ع ال��وق��ت، )ب��ت��ع��ّرف وب��ي�����ص��وف(. اإنها 

احلياة. 
عمته؟ وفاة  يف  التعازي  له  قّدمِت  • وهل 

- طبعاً. كارلو�ض زميل وابن بيت، واأنا اأحرتمه كثرياً.

جتربة �الإطاللة �لرم�شانية لها �شلبياتها و�إيجابياتها

جويل داغر: اكت�شبْت خربة اأ�شهمت يف تطوير اأدائي التمثيلي

الأنها  لبنان،  د�خل  لهّن  مكانًا  حجزن  �للو�تي  �لنجمات  من  د�غر  جويل 
مل ت�شارك حتى �الآن يف �أي عمل لبناين م�شرتك ي�شاهم يف �نت�شار ��شمها 
�عتذ�رها  يف  �شببًا  كان  �ملحلية  �الأعمال  بع�ض  بت�شوير  �رتباطها  عربيًا. 
وخ�شو�شًا  �أ�شفر(،  )هو�  و�آخرها  �لعربية،  �لدر�ما  يف  �مل�شاركة  عدم  عن 
�أكرث من عمل كما  ي�شارك يف ت�شوير  �لذي )ي�شيع( عندما  �لنوع  �أنها من 
قالت، معتربة �أن هذ� �الأمر من �شوء حظها، و�إن كانت يف �لوقت نف�شه تعترب 
�أن �مل�شتقبل ال يز�ل �أمامها، مو�شحة من ناحية �أخرى �أنها �كت�شبْت خالل 

�الأعو�م �ملا�شية خربة �أ�شهمت يف تطوير �أد�ئها �لتمثيلي.

يتناف�ض �لكثري من �لنجوم على لقب "�الأعلى �أجر�" يف �مل�شل�شالت �لتي تعر�ض على �ل�شا�شة �ل�شغرية خالل �شهر رم�شان �ملبارك ، لي�ض بحثًا عن �ملال فقط ، ولكن الأن �الأجر �ل�شخم يعطيهم 
مكانة �أف�شل يف عامل �لنجومية من منظارهم ... بع�ض جهات �الإنتاج و�فقت على �شروط �لنجوم �ملادية، و�لبع�ض �الآخر تفاو�ض معهم لتخفي�ض �أجورهم، �إمنا يبقى �ل�شوؤ�ل : من هو 

�الأعلى �أجرً� ؟ ، و من تنازل عن جزء من �أجره ؟، ومن رف�ض و�أ�شّر على �حل�شول على �أجره كاماًل من دون �أي تنازالت ؟  �لتفا�شيل يف هذ� �لتقرير ...

بالأرقام ... هذه اأجور جنوم م�شل�شالت رم�شان 2018

عادل �إمام �الأعلى �أجرً�
بها  متّر  التي  ال�صعبة  القت�صادية  الظروف  رغم 
الفنان  اأن  اإل   ، الإن��ت��اج  و�صركات  ال��درام��ا  �صناعة 
عادل امام امللقب ب� " الزعيم "  اأ�صّر على احل�صول 
48 مليون جنيه مقابل م�صاركته يف بطولة  على 
عادل  الزعيم  �صروط   ." خفية  " ع��وامل  م�صل�صل 
اإمام مل تتوقف عند هذا احلد ، بل طالب باحل�صول 
 2 ، وق���د ح�صل ع��ل��ى  ال����دولر  امل��ب��ل��غ بعملة  ع��ل��ى 
اإمام ال�صخم هذا  اأجر  األف دولر.  مليون و700 
بنجوم  ال�صتعانة  من  املنتجة  ال�صركة  ميّكن  ، مل 
لال�صتعانة  فا�صطرت  ال��ب��ط��ول��ة،  مل�صاركته  ك��ب��ار 
الثالثة مالين جنيه  اأجورهم  تتجاوز  بنجوم ل 
، من بينهم : رانيا فريد �صوقي ومي �صليم وهبة 

جمدي .

ي�شر� " لدينا �أقو�ل �أخرى "
بعد مفاو�صات كثرية ، قررت ي�صرا خو�ض 

ال�صباق الرم�صاين باحل�صول على 25 
 " مل�صل�صل  بطولتها  عن  جنيه  مليون 
لدينا اأقوال اأخرى " ، الذي ت�صاركها 
الفنانن  م��ن  ك��ب��رية  نخبة  بطولته 
بدر  ر���ص��ا وجن���الء  �صريين   : ، منهم 

واأحمد حامت ، وهو من اإخراج حممد 
علي. وباأجر ي�صرا نف�صه ، تخو�ض نيللي 

ك����رمي ال�����ص��ب��اق ال��رم�����ص��اين ، 
حيث ح�صلت على 25 

نظري  جنيه  مليون 
م�صل�صل  يف  دوره���ا 
وهو  اختفاء"،   "
الأجر نف�صه اأي�صاً 
الذي ح�صلت عليه 
م�صاركتها  مقابل 
 " م�������ص���ل�������ص���ل  يف 
لأع�����ل�����ى ����ص���ع���ر " 

العام املا�صي .

مي عز �لدين 

20 مليون جنيه م�شري " ب�  " ر�شايل 
النجمة  رفعت   ، النجوم  م��ن  الكثري  عك�ض  وعلى 
 ، 2 مليون جنيه م�صري  اأج��ره��ا  ال��دي��ن  ع��ز  م��ي 
لي�صل اإىل 20 مليون جنيه بدًل من 18 مليوناً، 
وافقت  وق��د   ،  " ر�صايل   " م�صل�صل  بطولة  نظري 
اأعمالها  اأن  ، خا�صة  املبلغ  ه��ذا  على  الإن��ت��اج  جهة 

الدرامية ل تواجه اأية م�صاكل ت�صويقية .

علي ربيع .. مفاجاأة غري متوقعة
امل��ف��اج��اأة غ��ري امل��ت��وق��ع��ة ه��ي ح�����ص��ول ال��ف��ن��ان علي 
ربيع على 11 مليون جنيه ، مقابل خو�صه �صباق 
الدراما الرم�صاين من خالل م�صل�صل " �صك على 
اإخواتك " ، وهو رقم �صخم مل يح�صل عليه ربيع 
من قبل ، خا�صة اأن اإجنازاته يف الدراما حمدودة 
للغاية، لكنه ا�صرتط هذا الأجر على �صركة الإنتاج 

، وقد وافقت على طلبه.

" ميز�نية �شخمة "
فتقا�صى   ، يو�صف  عمرو  اأم��ا 
مقابل  ج��ن��ي��ه  م��الي��ن   10
م�صل�صل  بطولة  يف  م�صاركته 
" طايع " ، بينما ح�صلت �صبا 
مبارك التي ت�صاركه البطولة 
وقد   ، جنيه  مالين   8 على 
م���ن���ه���م���ا على  ك�����ل  ح����ر�����ض 
ت���خ���ف���ي�������ض اأج�������ره 
اأن  خ����ا�����ص����ة   ،
امل�صل�صل احتاج 
ميزانية  اإىل 
������ص�����خ�����م�����ة ، 
اىل  ن������ظ������راً 
ت�������������ص������وي������ر 
امل�����ص��اه��د يف 
من  اأك�����������رث 

حمافظة.

" تنازل 

�شد جمهول "
اأما النجمة غادة عبدالرازق ، فتقا�صت 15 مليون 
جنيه مقابل م�صاركتها يف بطولة م�صل�صل  " �صد 
اأنها تنازلت  " ، وما ل يعرفه الكثريون  جمهول  
عن 5 مالين جنيه ، حيث كان من املفرت�ض اأن 
حت�صل على 20 مليونا ، لكن الأزمات القت�صادية 
ال��ق��رار . ورغ���م ذل���ك مل  ات��خ��اذ ه���ذا  دفعتها اىل 
ال�صتعانة  م��ن  للم�صل�صل  املنتجة  اجل��ه��ة  تتمكن 
بنجوم كبار مل�صاركة غادة البطولة ، فقد كان هناك 
تر�صيح للنجمة وفاء عامر للوقوف اأمامها يف هذا 
م�صريها  ك��ان  معها  املفاو�صات  اأن  اإل   ، امل�صل�صل 
الف�صل ، لإ�صرارها على احل�صول على 15 مليون 
جنيه ، وهو اأجر غادة نف�صه ، علماً اأن امل�صاركن يف 
اأجورهم الثالثة  ، ل تتعدى  امل�صل�صل  بطولة هذا 
م��الي��ن ج��ن��ي��ه، وم��ن��ه��م روج��ي��ن��ا وح��ن��ان مطاوع 

ودياب .

" دقائق   3 مقابل  جنيه  ماليني   7 "

ي��اأت��ي النجم   ، ب��ف��ارق ث��الث��ة م��الي��ن جنيه فقط 
ح�صل  حيث   ، الزعيم  بعد  ثانياً  رم�صان  حممد 
45 مليون جنيه مقابل م�صاركته يف بطولة  على 
�صركة  ت���رتدد  مل  اذ   ، " ال�صعيد  " ن�صر  م�صل�صل 
اأن �صعبيته  اإعطائه هذا الأجر ، خا�صة  الإنتاج يف 
يف زيادة م�صتمرة ، وقد اعتاد احل�صول على اأجور 
تتجاوز  مل  اإع��الن  يف  م�صاركته  فمقابل   ، �صخمة 
�صبعة  على  رم�صان  ح�صل   ، دقائق  الثالث  مدته 
اأن  الإنتاج  ، وبالتايل وجدت �صركة  مالين جنيه 
اأمر  امل�صل�صل  عن  جنيه  مليون   45 على  ح�صوله 

طبيعي .

�لعائلي" "باحلجم 
ورغ�����م ال���ت���اري���خ ال��ف��ن��ي ال�����ص��خ��م ل��ل��ن��ج��م يحيى 
اأقل اأجراً من حممد رم�صان ،  اأنه  اإل  الفخراين، 
حيث ح�صل على 38 مليون جنيه مقابل جت�صيده 
بطولة م�صل�صل " باحلجم العائلي " ، الذي يعود 
نخبة  البطولة  وت�صاركه  الدراما،  اإىل  خالله  من 

م��ن ال��ف��ن��ان��ن، اأب���رزه���م م��ريف��ت اأم���ن وي�صرا 
اللوزي.

�مل�شري" عمر  "�أبو 
اأفالمه الأخ��رية، واأبرزها  وبعد جناح 
يخو�ض   ، رزق"  "ولد  و  "اخللية" 
الدرامي  ال�����ص��ب��اق  اأح��م��د ع��ز  ال��ن��ج��م 

بالأجر الذي يتمناه، والذي و�صل اإىل 
32 مليون جنيه ، وذلك نظري دوره يف 

م�صل�صل " اأبو عمر امل�صري ".
ورغم اأن تاريخ حممد هنيدي الفني يتفّوق 

على تاريخ عز ورم�صان ، اإل اأن اأجره 
يف م�صل�صل "اأر�ض النفاق" مل 

مليون  الثالثن  يتجاوز 
هنيدي  وي�صارك  جنيه. 
هنا  م��ن:  ك��ل  البطولة 
�صيحة واإبراهيم عي�صى 

ونخبة من النجوم .
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هل توؤثر اأدوية ال�شداع 
والزكام وال�شعال على احلامل؟

  يعترب ا�صتخدام الدواء اأثناء احلمل �صرورياً يف كثري من الأحيان بالرغم 
من بع�ض خماطر الدواء على احلامل اأو جنينها يف حال ا�صتخدم دواء �صار 

خالل احلمل.
وتتخوف احلوامل من تناول الأدوية ال�صائعة التي تعالج اأعرا�ض اأمرا�ض 
اأو جنينها؛ ولذلك يجب  يوؤثر عليها  لأن��ه قد  الإنفلونزا؛ نظراً  اأو  ال��ربد 
عليها وعلى  ���ص��رراً  الأدوي���ة  باأق��ل  احل��ام��ل  التي ت�صيب  الأم��را���ض  ع��الج 

جنينها.
د، اأكد الدكتور �صالح الع�صريي، اأ�صتاذ عالج العقم وعمليات  ويف هذا ال�صدَّ
على  �صعود،  امللك  جامعة  الطب  بكلية  املجهري  واحلقن  الأنابيب  اأطفال 
توؤثر  ل  الإنفلونزا  اأو  ال��ربد  اأم��را���ض  اأدوي��ة  اأن  “تويرت”،  ح�صابه مبوقع 
ال�صتخدام  ال�صائعة  الأدوي���ة  معظم  اأن  الع�صريي:  وكتب  احل��ام��ل.  على 
لعالج ال�صداع اأو الزكام اأو ال�صعال وغريها من اأعرا�ض اأمرا�ض الربد اأو 

الإنفلونزا تعترب اآمنة اأثناء احلمل.

علماء يفكون الرموز اجلينية 
لأكرث من 3000 بكترييا خطرية

البكترييا  ملكافحة  ج��دي��دة  اأ���ص��ال��ي��ب  اإىل  للتو�صل  ي�صعون  علماء  متكن 
اخلارقة املقاومة للعقاقري من ر�صم اخلرائط الوراثية )اجلينوم( لأكرث 
اأنف العامل  3000 نوع من البكترييا بينها عينات من ميكروب من  من 
الدو�صنتاريا  ت�صبب  بكترييا  و�صاللة  البن�صلن  خمرتع  فلمينج  األك�صندر 

اأخذت من جندي من احلرب العاملية الأوىل.
وجرى كذلك فك �صفرة احلم�ض النووي ل�صاللت بكترييا مميتة ت�صبب 
الطاعون والدو�صنتاريا والكولريا فيما قال الباحثون اإنه م�صعى لتحقيق 
جديدة  اأ�صاليب  وتطوير  العامل  يف  الأم��را���ض  اأخطر  لبع�ض  اأف�صل  فهم 
الذي  الربيطاين  العامل  فلمينج  من  امل��اأخ��وذة  العينات  وكانت  ملكافحتها. 
1928 من بن  ع��ام  البن�صلن  وه��و  العامل  اأول م�صاد حيوي يف  اكت�صف 
ل�صاللت  الربيطانية  الوطنية  )املجموعة  يف  ميكروب   5500 من  اأكرث 
اأكرب املجموعات يف العامل للبكترييا ذات  البكترييا( وهي واحدة من بن 

ال�صلة بالأمرا�ض ال�صريرية.
ال�صيجيال  من  �صاللة  هي  املجموعة  يف  حفظها  يتم  بكترييا  اأول  وكانت 
يف  جندي  م��ن   1915 ع��ام  عزلها  مت  للدو�صنتاريا  امل�صببة  الفلك�صرنية 

خنادق احلرب العاملية الأوىل.
قاد  وال��ذي  بريطانيا  �صاجنر يف  ويلكم  باركهيل من معهد  وق��ال جوليان 
فريق البحث ”التعرف بدقة كبرية على �صكل البكترييا قبل وخالل اإنتاج 
لنا  بال�صاللت احلالية... يظهر  واللقاحات ومقارنتها  امل�صادات احليوية 

كيف ا�صتجابت لهذه العالجات“.
وتابع ”ي�صاعدنا هذا بدوره يف تطوير م�صادات حيوية ولقاحات جديدة“.

م�صادا  بالفعل  تقاوم  البكترييا  من  املئة  يف   70 نحو  اأن  اخل��رباء  ويقدر 
حيويا واحدا على الأقل من امل�صادات التي ت�صتخدم يف عالجها.

على �لكّحال  �أ�شم  • يطلق 
- طبيب العيون

• من هو خمرتع �لتل�شكوب؟
- غاليليو

�حلمامة كرمز لل�شالم؟ ر�شم  من  �ول  • من 
- بيكا�صو

�ملعلقة؟  بابل  حد�ئق  من�شئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�صر

�فر�شت؟ قمة  �رتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • �إىل �أي لغة تنتمي كلمة طبا�شري؟
- اإىل اللغة الرتكية

اندثرت. قد  ال�صبع  العجائب  من  م�صر  يف  ال�صكندرية  • منارة 
كما  �صحراوين  بن  حمفوظه  لنها  العا�ض  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�صر.  على  الكنانة(  )اأر�ض  • يطلق 

حتفظ الكنانة ال�صهام.
يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �صطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�ض  الراأ�ض  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 

من اعلى الراأ�ض هي عبارة عن الزفري.
الروماين العهد  يف  فيالدلفيا  ا�صم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�صمة  • عمان 

الدم. �صغط  ارتفاع  يخف�ض  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 
متتالية �صنوات  لثالث  ال�صوم  العقرب  • ي�صتطيع 

مرت  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�صج 
عينيه يغم�ض  فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلامو�ض 

الكهربائية ال�صالك  وعوازل  الر�صا�ض،  انابيب  با�صنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�صتطيع 
تولد  حن  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  الن�صان  ج�صم  • يتكون 

جديدة. خلية  مليون   50
الهند. يف  حمل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • اأجمل 

املراأة البخيلة 
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�لعنب 
املائة غرام من  حتتوي 
العنب على %75 من 
م��اء و7 غرامات  وزن���ه 

غلوكوز وغرام 
غ���رام���ا  و16  ده��������ون 
ون�صف  ك��رب��وه��ي��درات 
غرام بروتن وع�صرين 

 C مليغرام فيتامن
العنب  ان�����واع  واف�����ص��ل 
وابي�ض  احل��ج��م  ك��ب��ري 

اللون. 
فوائده: 

- من�صط للع�صالت والع�صاب وجمدد للخاليا وطارد لل�صموم. 
- غذاء �صريع اله�صم. 

الكبدية  واحل�صاة  والبوا�صري  والقب�ض  اله�صم  �صوء  ح��الت  يف  مفيد   -
واحل�صاة 
البولية. 

- من�صط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�صرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�صرطان. 
- للم�صابن بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

فنانة �شينية �شغرية �شمن فرقة تقدم عر�شا خالل برنامج �لتبادل �لثقايف بني �لهند و�ل�شني يف كولكاتا. )� ف ب(

كان هناك امراأة ت�صتمتع دائما بالكذب ..نعم ل ت�صتطيع اأن تعي�ض اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�صرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�صول من النا�ض رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�صة وتتظاهر باملر�ض ليعطف النا�ض 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �صحتها وقالت �صفاين اهلل بف�صل حليب عنزة من ي�صربه يعطيه اهلل 
ال�صفاء بل ال�صحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�ض بذلك ال�صباب ين�صج منك فهلل النا�ض وجاء كل 
موي�ض ويائ�صا اليها يريد بع�ض حليب العنزة فقالت ابيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�صعرا عايل جدا وا�صتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �صيء تقول يجب 
ان ت�صتمر اربعن يوما ،دارت اليام ومل يح�ض اي من املر�صي بالتح�صن املنتظر ويف ويف نف�ض الوقت مر�صت 
هي اي�صا وبدا املر�ض ياكل يف ج�صدها و�صعر اجلميع فجاءمن ي�صالها ملاذا لتتناولن حليب عنزاتك ال�صافية 
العافية فكانت تقول انا ل�صت مري�صة بل اناحزينة فقط فابي مري�ض واريد ال�صفر لروؤيته ..فاح�ض احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�صرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�صنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل 
�صيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�صبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �صاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�صكت ل�صكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�صطرت املراأة لرد الموال ايل ا�صحابها وهي نادمة علي خل�صارتها 
تلك الم��وال مما زادها مر�صا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�صراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�صوؤاآل عليها رمبا ا�صابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال كثرية و�صع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�صعا وو�صع الموال رهن ت�صرف �صفوة من افا�صل املدينة 

حتي يعو�ض علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�صرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة .

اإن��ه ميكن مواجهة حرقة  قال احت��اد رواب��ط ال�صيادلة الأمل��ان: 
اأغذية  عن  البتعاد  اأب��رزه��ا  الب�صيطة،  التدابري  ببع�ض  املعدة 
الثقيلة،  وال��وج��ب��ات  والد�صمة،  املقلية،  الأطعمة  مثل  معينة، 
الكربونيك  ح��م�����ض  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وي��ة  وامل�������ص���روب���ات  وال���ق���ه���وة 

واحللويات.
كما ينبغي تخ�صي�ض وقت كاف لتناول الوجبات الرئي�صية مع 
الطعام.  له�صم  للمعدة  الفر�صة  لإت��اح��ة  جيداً  الطعام  م�صغ 
ولهذا الغر�ض ينبغي اأي�صاً الإكثار من �صرب املاء مبعدل ل يقل 

عن لرت ون�صف يومياً، لدور املاء يف حتفيز اله�صم.
ويف حال تكرار الإ�صابة بحرقة املعدة، ينبغي ا�صت�صارة اأخ�صائي 

بالرجتاع  يعرف  مبا  بالإ�صابة  تنذر  قد  لأنها  ه�صمي،  جهاز 
املَِعدي املريئي.

اإذا كانت  املريئي  املَِعدي  الإ�صابة بالرجتاع  وي��زداد ال�صتباه يف 
البلع،  �صعوبات  مثل  اأخ��رى،  باأعرا�ض  م�صحوبة  املعدة  حرقة 
وح��رق��ة يف احل��ل��ق وم���ذاق ���ص��يء يف ال��ف��م، وال�����ص��ع��ور بالمتالء 

و�صجيج يف املعدة، وبحة ال�صوت، اإ�صافًة اإىل الغثيان والقيء.
ُي�صار، اإىل اأن حرقة املعدة هي عبارة عن اإح�صا�ض حارق يف ال�صدر 
الأمل  ميتد  وق��د  املعدية.  ف��وق  املنطقة  ويف  الق�ض  عظم  خلف 
لي�صل اإىل منطقة العنق. ومن الأعرا�ض الأخرى حلرقة املعدة 

التج�صوؤ احلم�صي واآلم البطن وال�صعور ب�صغط يف املعدة.

خطوات ب�شيطة ملواجهة حرقة املعدة


