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ال�سيلفي يكرب الأنف بن�سبة 
% عن حجمه الطبيعي  30

ذا كنت ت�سعر ب�سيق عند النظر لل�سور ال�سيلفي اخلا�سة بك ب�سبب 
ثقتك يف  يقلل  اأن  يجب  فهذا ال  كبري،  ب�سكل  ظهور مالمح وجهك 
نف�سك، الأن هناك درا�سة حديثة توؤكد اأن هذا النوع من ال�سور الذي 
يتم فيه ا�ستخدام الكامريا االأمامية للهاتف يعمل على اإظهار االأنف 

ب�سكل اأكرب بن�سبة %30 عن حجمها الطبيعي.
فاإن  ال�سخ�سية،  ال�سور  التقاط هذه  �سهولة  الرغم من مدى  وعلى 
امل�سافة الق�سرية من الكامريا تتحد مع العد�سة وا�سعة الزاوية لتكرب 
"جاما" جلراحة  جملة  ف��ى  ن�سرت  التى  ال��درا���س��ة  وت�سرح  امل��الم��ح، 
الوجه التجميلية، التي حتمل ا�سم "تاأثري ال�سيلفي على ت�سويه �سكل 
فى  الراغبني  ن�سبة  ارتفاع  على  ال�سور  ه��ذه  اأث��رت  كيف  االأنف"، 
الباحثون بفريق من علماء  اإجراء عمليات جتميل لالأنف، وا�ستعان 
اختالف حجم  لقيا�س  االآيل  بق�سم علوم احلا�سب  �ستانفورد  جامعة 

االأنف يف ال�سور.
ال�سباب  "ين�سر  ال��درا���س��ة،  موؤلفي  اأح��د  با�سكهوفر،  بوري�س  وي��ق��ول 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  ال�سيلفي  ال�����س��ور  ب��ا���س��ت��م��رار 
ويعتقدون اأن هذه ال�سور متثل �سكلهم احلقيقي، وميكن اأن يكون لها 

تاأثري على حالتهم العاطفية اإذا تلقوا تعليقات �سيئة".
ووفقا ملا جاء على موقع CNET االأمريكي، ففي عام 2017، ذكر 
فقط  يريدون  املر�سى  اأن  روؤية  الوجه  جتميل  جراحي  من   55%
ال�سيلفي، وهذا ميثل  اأف�سل يف  ب�سكل  العمليات لكي يظهروا  اإج��راء 

زيادة بن�سبة %13 عن العام ال�سابق.
واأظهرت الدرا�سات اأي�سا وجود عالقة بني ا�ستخدام و�سائل االإعالم 

االجتماعية ب�سكل كثيف وال�سعور بالغرية واالكتئاب.

اأدوية هرمونية جديدة ل�سرطان 
الثدي حتمي املبي�ض وت�سمح بالإجناب

ك�سفت الدكتورة هبة الظواهري اأ�ستاذ عالج االأورام باملعهد القومي 
لالأورام، عن ظهور عالجات هرمونية حامية لعالج �سرطان الثدي 
�سن  يف  الثدي  ب�سرطان  االإ�سابة  الآن  ال�سن،  �سغريات  ال�سيدات  يف 

اخل�سوبة توؤرق العديد من ال�سيدات خ�سية عدم االإجناب.
وقالت يف ت�سريح اإن العالج الهرموين يف ال�سيدات �سغريات ال�سن كان 
ميثل م�سكلة كبرية، الآن ال�سيدة يف مقتبل احلياة ومبجرد معرفتها 
عدم  خ�سية  اجتماعية  مل�سكلة  تتعر�س  الثدي  ب�سرطان  م�سابة  اإنها 
للمبي�س،  الهرمونية احلامية  العالجات  االإجن��اب، ولكن مع ظهور 
فاإنه بعد االنتهاء من العالج الهرموين اأو املوجه اأو الكيميائي نقوم 
و�سحى  كامل  املبي�س  ويكون  ج�سمها،  من  الهرمونات  هذه  ب�سحب 

وقابل لالإجناب.
واأو�سحت، غن العالج الهرموين مل يعد يتم تناوله كاأقرا�س ملدة 5 
جدا  الدقيقة  الهرمونات  من  جمموعات  هناك  ولكن  فقط،  �سنوات 
ح�سب نوع الورم، والتي يكون فيها العالج الهرموين اأكرث كفاءة من 
العالج الكيميائي، وهى الب�سرى التي نزفها لل�سيدات �سغريات ال�سن 
الالتي يرغنب يف االإجناب، م�سرية اإىل اأن العالج الكيميائي مل يعد يف 
قائمة االأدوية التي تعالج �سرطان الثدي، بل اأ�سبح كخط عالج ثاين 

اأو ثالث، وي�سبقه العالج الهرموين، واملوجه، واملناعي.
واأ�سارت اإىل اأن العالج املناعي ال يقتل الورم بالقتل املوجه، الأن العالج 
الكيميائي عندما كان يقتل اخللية قتل موجه كان يقتل معها جذور 
ولكن  ال���دم،  وخ��الي��ا  اله�سمي،  للجهاز  املبطنة  واالأغ�����س��ي��ة  ال�سعر، 
العالج املناعي على العك�س متاما يحفز اجلهاز املناعي دون احلاق اأي 

�سرر بخاليا اجل�سم مثل العالج الكيميائي.
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هل ي�ستقبل الب�سر الكائنات 
الف�سائية ويرحبون بها؟

يتعلق  فيما  خا�سة  ف��ي��ه،  الب�سر  وح��ي��اة  و�سكله  بامل�ستقبل  العلماء  يهتم 
�سكان  تعامل  طريقة  عن  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت  اإذ  الف�سائية،  بالكائنات 
االأر�س مع الكائنات الف�سائية فى امل�ستقبل، وقال الباحثون اإنهم �سريحبون 

بهم ب�سكل كبري و�سيكونون �سعداء عند العثور عليهم.
لالأر�س  الف�سائي  الغزو  تناولت  االأمريكية  االأف��الم  اأن  من  الرغم  وعلى 
ب�سكل يقوم على احلروب وال�سراعات، اإال اأن بع�س االأبحاث اأو�سحت اأننا 
فارنوم":  "مايكل  الباحث  وقال  الفكرة،  تلك  جتاه  اإيجابية  اأكرث  �سنكون 
"اإذا عرث الب�سر على الكائنات الف�سائية خارج االأر�س، �سيكونون متفائلني 

جدا بهذا ال�ساأن و�سعداء".
اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  العلماء  متكن  "اإندبندنت" ال��ربي��ط��اين،  ملوقع  ووف��ق��ا 
النتائج من خالل قراءة تقارير اإخبارية عن عدد من االكت�سافات الف�سائية 
املحتملة، ثم در�سوا م�ساعر الب�سر جتاه تلك التقارير، بعد القيام بذلك، 
كان  اإذا  معرفة  من  متكنوا  النا�س،  لغة  يحلل  خا�س  برنامج  وبا�ستخدام 

الب�سر ي�سعرون باخلوف اأم الفرح.
اأن الب�سر �سيكونون متحم�سني  اإيجابية جدا، واأو�سحت  كانت ردود الفعل 
حتى لو كانت احلياة بدائية اأو يحدث فى اأماكن اأخرى - كما اأن اأي لقاء 

مع خارج االأر�س من املرجح اأن يكون فى الواقع.
العثور على  ب�ساأن  الب�سر متحم�سني جدا  اأن  اإنهم وج��دوا  الباحثون  وقال 

كائنات ف�سائية، ولي�س كما يعتقد البع�س.

مزارع ينقذ خروفا من وح�ض ال�سرق
يف  وا�سعا،  اإعجابا  ويلز،  من  م��زارع  ح�سد 
االآون�����ة االأخ������رية، ب��ع��دم��ا ظ��ه��ر يف مقطع 
اإنقاذ  فيديو وهو يحفر و�سط الثلج الأجل 
خ���روف ع��ال��ق. وا���س��ت��خ��دم امل�����زارع، دالي�س 
وا�ستمر  الثلج،  اإزاح��ة  الأجل  يديه  ول�سون، 
يف احلفر اإال اأن ظهر راأ�س اخلروف، الذي 
كان مغطى بالكامل يف الثلج، لكنه ظل على 
موؤخرا،  بريطانيا،  وتعر�ست  احلياة.  قيد 
 ،1991 �سنة  منذ  ثلجية  عا�سفة  الأ���س��واأ 
واأوق��ع��ت ع���ددا م��ن القتلى واأرب��ك��ت حركة 
الثلوج  �سمك  وت��خ��ط��ى  ال��ب��الد.  يف  ال��ن��ق��ل 
اإىل  احل��رارة  تدنت  كما  �سنتيمرتا  ت�سعني 
واأطلق  ال�سفر،  حتت  مئوية  درج��ات   10

ا�سم وح�س من ال�سرق على العا�سفة. 

وفاة رجل يف املجر باإنفلونزا اخلنازير 
قالت وكالة االأنباء املجرية )اإم.تي.اآي( ام�س 
الثالثاء اإن رجال فارق احلياة يف امل�ست�سفى 
بعد اإ�سابته بفريو�س )اإت�س1اإن1( امل�سبب 
الإن��ف��ل��ون��زا اخل��ن��ازي��ر. ونقلت ال��وك��ال��ة عن 
يانو�س اأورو�س رئي�س وحدة الرعاية املركزة 
�ساتوراي  مب��دي��ن��ة  ال���واق���ع  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف 
ال��ب��الد ق��ول��ه ل�سحيفة  ���س��م��ال  اأوي���ه���اي يف 
قومية اإنه مت ر�سد �ساللة بي من فريو�س 

اإت�س1اإن1 امل�سببة الإنفلونزا اخلنازير.

عر�ض مو�سيقي يف بريوت يحيي 
ذكريات احلرب الأهلية بالغناء 

اأع����اد ال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��اين ب��دي��ع اأبو 
االأهلية  احل�����رب  ذك���ري���ات  ���س��ق��را 
مو�سيقي  ع���ر����س  يف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

غنائي حي يف بريوت.
خم�سة  م����ع  ����س���ق���را  اأب�������و  واأح�����ي�����ا 
مو�سيقيني اآخرين اأ�سداء االأحلان 
بها  تتغنى  كانت  التي  واالإيقاعات 
االأح���زاب املتقاتلة يف احل��رب التي 
اإىل   1975 ع����ام  م���ن  ا���س��ت��م��رت 
اجلمهور  م��ع��ه  وجت����اوب   1990

بالغناء والت�سفيق.
املو�سيقي  الغنائي  العر�س  وُيقدم 
الذي يحمل ا�سم "كا�س ومرتا�س" 
اأ�����س����ب����وع منذ  م������رة واح���������دة ك�����ل 
ويذكر  االأول،  ك���ان���ون  دي�����س��م��رب 
دقيقة   90 م��دى  على  اللبنانيني 
باحلرب بحلوها ومرها من خالل 
ا���س��ت��ح�����س��ار امل���الج���ئ واخل���زائ���ن 
واأواين  الرمل  واأكيا�س  الع�سكرية 
ال�ساي واالأ�سلحة التي تنت�سر على 

امل�سرح.
�سقرا  اأب������و  ي��غ��ن��ي  ال���ع���ر����س  ويف 
اأحزاب  لكل من  املو�سيقي  وفريقه 
واجلبهة  اللبنانية  والقوات  امل��ردة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطني وحزب 
ال�سيوعي  واحل���������زب  ال���ك���ت���ائ���ب 
اللبناين وحركة اأمل وغريهم من 

الذين �ساركوا يف احلرب.
مبا  ي�ستمتع  اإن���ه  �سقرا  اأب���و  وق���ال 
اأداء احلرب"  "اأداء الفرح ال  �سماه 
ل���روؤي���ة حما�س  ���س��ع��ادت��ه  واأب������دى 
وكذلك  االأغ��ن��ي��ات  لهذه  احل�سور 
ال�سباب معتربا اأنهم ال ي�ستمتعون 
ف���ق���ط ب����������االأداء ول����ك����ن ي����اأخ����ذون 

الدرو�س من تلك الذكريات.
ومل ت��ت��ول��د ف��ك��رة اأب����و ���س��ق��را من 
اإذ  فقط  والتعاي�س  ال��وح��دة  م��ب��داأ 
يوؤكد اأنها وليدة احلنني اإىل ع�سر 
"بفرتة  ق��ائ��ال  وي�����س��ي��ف  م�����س��ى. 
من الفرتات يعي�س االإن�سان حالة 
املا�سي،  اإىل  احلنني  النو�ستاجليا 
ورغم  ماآ�سيها  رغ��م  اأ�سياء  يتذكر 
ذاتها،  بحد  ح�سارة  هي  م�ساكلها، 
ه���ي ث��ق��اف��ة، يف ث��ق��اف��ة امل���ل���ج���اأ، يف 
ح�سارة احلرب، يف ثقافة احلرب". 
يف  ارغ�����ب  ال  "اأنا  ق���ائ���ال  وي���ت���اب���ع 
فل�سفة االأمور، ولن اأحّمل العر�س 
اأكرث مما يتحمل. اأنا اأ�ستمتع بهذه 
امل�سرح  ع��ل��ى  ي��ك��ون��وا  اأن  االأغ�����اين، 
بكل ب�ساطة، اأ�ستمتع اأن اأرى النا�س 
يتحم�سون عليهم وكل واحد يرجع 
النا�س  اأ�ستمتع  �سغله.  على  ي��روح 
متحم�سني  ي��ك��ون��وا  بع�سهم  ح��د 
وي�سرتجعوا  االأ���س��ي��اء  بع�س  على 
ذك��������ري��������ات، ي����ن����ق����وا ال�����ذك�����ري�����ات 
لي�س  ه��ذا  وي�سرتجعوها،  احل��ل��وة 
ا���س��ت��ع��را���س ح����رب، ب��ال��ع��ك�����س، هو 
بي�سرب  ال��واح��د  ف��رح.  ا�ستعرا�س 

كا�س وخل�س".

ما الكمية ال�سحية 
من القهوة يوميًا؟ 

احت�ساء  ع��ل��ى  ال��ك��ث��ريون  ي��ح��ر���س 
الذهن  تن�سيط  اأج���ل  م��ن  ال��ق��ه��وة 
تاأثريها  بف�سل  ال��رتك��ي��ز  وزي�����ادة 
ال�سحية  الكمية  م��ا  ول��ك��ن  امل��ن��ب��ه. 

من القهوة يومياً؟ 
ول��الإج��اب��ة على ه��ذا ال�����س��وؤال، قال 
فابيان كرابف، من معهد ا�ست�سارات 
ال�سحة املهنية، اإن الكمية ال�سحية 
م���ن ال��ك��اف��ي��ني ي��وم��ي��ا ت��ب��ل��غ 400 
ملليجرام، اأي ما يعادل 5 فناجني 

تقريباً. 
ال��ق��ه��وة متتاز  اأن  ك��راب��ف  واأو����س���ح 

ب���ت���اأث���ري م��ن��ب��ه وت���ع���م���ل ع���ل���ى رفع 
م�����س��ت��وى ال��رتك��ي��ز واالن���ت���ب���اه، كما 
اأثبتت  ال��درا���س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن 
اإيجابي  ب��ت��اأث��ري  تتمتع  اأن��ه��ا  اأي�����س��اً 
على ال�سحة، فهي تزخر مب�سادات 
تقوية  ت�����س��ه��م يف  ال��ت��ي  االأك�������س���دة، 

جهاز املناعة. 
االأوروبية  الهيئة  لبيانات  ووف��ق��اً 
ف����اإن اجلرعة  االأغ����ذي����ة،  ل�����س��الم��ة 
ملليجرام   200 ح��ت��ى  ال��ي��وم��ي��ة 
للحوامل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اآم����ن����ة  ت���ع���د 

واملر�سعات. 

اأن  اال�سكتلندية  اإدن��ربة  جامعة  من  الباحثون  وي�سيف 
حت�سري الطعام يف درج��ات ح��رارة مرتفعة يت�سبب على 

املدى البعيد يف تق�سري اأمد احلياة.
الطهي تغيريات  اأثناء  املرتفعة  وحُت��دث درج��ة احل��رارة 
يف الرتكيب الكيميائي لالأغذية وظهور مواد كيميائية 
���س��ام��ة ت�����س��د ال�����س��راي��ني وت���زي���د م���ن خم��اط��ر االإ�سابة 

بالنوبات القلبية.
ومن �ساأن هذه النظرية اجلديدة اأن تف�سر �سبب انت�سار 
ففي  ال�سعوب.  بع�س  يف  كبرية  بن�سبة  القلب  اأم��را���س 
الكثري من املجتمعات يتم حت�سري االأكل با�ستمرار حتت 
درجة حرارة مرتفعة �سواء عن طريق االأفران ال�سناعية 

اأو بالطرق التقليدية كاحلطب.
اأك��رب يف  بدرجة  ت�سجل  املخاطر  اخل��رباء فهذه  وح�سب 
هناك.  الطعام  حت�سري  ع��ادات  ب�سبب  اآ�سيا  جنوب  دول 
وا�ستثنى الباحثون ال�سني التي ال يلجاأ فيها ال�سكان اإىل 
الطهي يف درجات حرارة مرتفعة، ي�سيف املوقع ال�سحي 

االأملاين "هايل براك�سي�س نيت".

هذه الطريقة يف تناول الطعام تقي من ال�سمنة
الغالب  يف  ُت��و���س��ف  ط���رق  ع��ل��ى  ال��ب��ع�����س  يعتمد  بينما 
بالقا�سية من اأجل تخفي�س الوزن واحل�سول على قوام 
بطريقة  االأك���ل  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  خل�ست  ر���س��ي��ق، 

معينة، قد يحمي اجل�سم من االإ�سابة بال�سمنة. فما هي 
هذه الطريقة؟ وكيف ف�سرت الدرا�سة ذلك؟

االإقالع عن تناول العديد من املاأكوالت الغنية بال�سعرات 
احلرارية، واتباع حمية ُتو�سف يف اأحيان كثرية بالقا�سية 
تكون  قد  االأ�سبوع.  يف  �ساعات  ع��دة  الريا�سة  وممار�سة 
اأجل  البع�س من  التي يعتمد عليها  الو�سائل  اأب��رز  هذه 
اإىل  خل�ست  ي��اب��ان��ي��ة  درا���س��ة  اأن  غ��ري  ال����وزن،  تخفي�س 
طريقة ب�سيطة وفعالة، جتمع بني تناول الطعام بعيدا 

عن احلمية وعدم االإ�سابة بال�سمنة.
ب��ب��طء قد  االأك����ل  اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  درا���س��ة  تو�سلت  ف��ق��د 
�سحية  ع��واق��ب  وجت��ن��ب  ال���وزن،  تخفي�س  على  ُي�ساعد 
واالأوعية  القلب  واأم��را���س  ال�سكري،  مر�س  غ��رار  على 
عن  ال�����س��ادرة  ال��درا���س��ة  واأ���س��اف��ت  وال�سرطان،  الدموية 
املقرم�سات  ع��ن  التخلي  اأن  ال��ي��اب��ان��ي��ة  كيو�سو  ج��ام��ع��ة 
ووجبات الطعام امل�سائية، على االأقل �ساعتني قبل النوم 
اإليه  اأ�سار  يحمي اجل�سم من االإ�سابة بالبدانة، وفق ما 

موقع جريدة "اأرت�س ت�سايتونغ" االأملانية.
�ست  اإجنازها  تطلب  التي  احلديثة،  الدرا�سة  واأو�سحت 
بال�سبع  ي�سعر  ببطء  ي��اأك��ل  ال��ذي  ال�سخ�س  اأن  �سنوات، 
اأقل.  ح��راري��ة  �سعرات  على  ويح�سل  املنا�سب  الوقت  يف 
الذي  ال�سخ�س،  اأن  اإىل  الدرا�سة  نف�س  ت�سري  املقابل،  يف 
ياأكل ب�سرعة يوا�سل االأكل، رغم ح�سوله على ال�سعرات 

احلرارية التي يحتاجها اجل�سم.
ب��ي��ان��ات �سحية  ال��درا���س��ة ع��ل��ى تقييم  ن��ت��ائ��ج  واع��ت��م��دت 
وخ�سعوا  االأرب��ع��ني،  عن  اأعمارهم  تزيد  ون�ساء،  لرجال 
تخ�س  ا�ستمارة  م��لء  اإىل  باالإ�سافة  طبية،  لفحو�سات 
امل�ساركني  كل  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت  الغذائية،  عادتهم 

ُيعانون من مر�س ال�سكري.
واأف�����ادت ال������درا�سة اأن اأغل������بية امل���������ساركني )33.455 
بالعادية،  االأك�����ل  يف  طري�����قتهم  و�س������فوا  �سخ�سا( 
ياأكلون  اأن��ه��م  امل�����س��ارك��ني  م��ن   )22.070( واع����رتف 
يف  طريقتهم  اأن   )4192( ف��ق��ط  ع��رب  فيما  ب�����س��رع��ة، 
االأ�سخا�س  اأن  اخل���رباء  ب��ال��ب��طء. والح��ظ  تت�سم  االأك���ل 
الذين ياأكلون ببط تنخف�س اإ�سابتهم بال�سمنة ب� 22% 
باملقارنة مع االأ�سخا�س الذين ياأكلون ب�سرعة اأو بطريقة 

عادية.
ويف �سياق مت�سل، قال الدكتور �سيمون كورك، من ق�سم 
اإن  اللندنية،  "اإمربيال"  جامعة  يف  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 
"هذه الدرا�سة مهمة وتوؤكد ما كنا نعتقد، فتناول الطعام 
ب�سرعة"،  االأك����ل  ال����وزن عك�س  ب��ف��ق��دان  ي��رت��ب��ط  ب��ب��طء 
"�ساين�س ميديا  اإليه موقع  اأ�سار  واأ�ساف كورك وفق ما 
"ويرجع ذلك على االأرجح اإىل االإ�سارات التي  �سانرت": 
اإىل  و�سل  اجل�سم  اأن  للدماغ  وتنقل  االأم��ع��اء،  يف  تن�ساأ 

مرحلة ال�سبع".

خرباء: طريقة حت�سري الطعام يف البيت قد تعجل بالوفاة!

ي�سدد خرباء التغذية على الأهمية ال�سحية للأكل يف البيت بدل الأكل 
يف اخلارج. لكن طريقة حت�سري الطعام يف البيت ميكن اأن حتوله اإىل �سم 

قاتل. يف هذا املقال تتعرف على ال�سبب.
ك�سفت نتائج درا�سة جديدة اأن طريقة حت�سري الطعام يف البيت ميكن اأن 
تهدد حياة الإن�سان يف حال مل يراع الكثري من الأمور مثل درجة احلرارة 

التي يطبخ فيها الطعام.
وعك�س ما هو �سائع باأنه كلما ارتفعت درجة حرارة الفرن اأثناء الطبخ 

تغذية  خرباء  يرى  الطعام،  يف  البكترييا  اأ�سكال  كل  متوت 
�سكوتلنديون اأن درجة احلرارة العالية اأثناء الطبخ تت�سبب 

اأثناء القلي واإعداد  يف ظهور �سموم يف الطعام كما هو احلال 
ال�سواء، نقًل عن املوقع ال�سحي الأملاين "هايل براك�سي�س. نت".
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�ش�ؤون حملية

مبادرة اأ�سرية ا�ستحقت التكرمي

جمل�ض بن ركا�ض يحتفي بعائلة دعت عمليا اىل عدم الإ�سراف يف حفالت الزواج 

جمل�ض حممد خلف ينظم حما�سرة بعنوان الإمارات.. التنوع قوة

اأول املوؤ�س�سات التدريبية يف مدينة العني 

الهيئة الوطنية للموؤهالت تعتمد معهد البتكار املهني - تفكري

•• العني- الفجر

بن  ح��م��د  حم��م��د  ال�سيخ  جمل�س  يف  املجتمعون  ث��م��ن 
اإماراتية  اأ�سرة  العامري مبدينة اليحر مبادرة  ركا�س 
ب�سيط   ل���زواج  ال�ساد  حفاًل يف منطقة  م��وؤخ��راً  اأق��ام��ت 
واالإ�سراف  املبالغة  عن  بعيداً  القدمية  للتقاليد  وفقاً 

والتبذير.  
املتوا�سع يف حفالت  اإقامة احلفل  اأن  املجتمعون  واأكد 
ال��زواج هو تفعيل للتوا�سل والتكاتف االجتماعي بني 
ال��ن��ا���س، وه���و ����س���رورة ل��ت��وج��ي��ه ال�����س��اب ل��الب��ت��ع��اد عن 
الزفاف  منا�سبات  يف  االإ�سراف  ب�سبب  البنكية  الديون 
وم�����س��ت��ل��زم��ات��ه ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�سمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، يف خف�س تكاليف 

الزواج وخا�سة املهور واإلغاء والئم الطعام.
ال�سيخ حممد  اأق��ام��ه  ال���ذي  املجل�س  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ال�سغري  امل��واط��ن  الأ���س��رة  تكرميية  لفتة  ركا�س يف  بن 
ع��ب��داهلل ال��ع��ام��ري ال���ذي اأق����ام ع��ق��د ق���ران اب��ن��ت��ه على 
املواطن عبداهلل حممد العامري ، حيث اأقيم االحتفال 
والتقاليد  ل��ل��ع��ادات  وف���ق���اً  امل���ن���زل  رح����اب  ب���ال���زواج يف 
درهم  باألفان  حدد  متوا�سع  مبهر  القدمية،  الرتاثية 
مقدم �سداق ومثلها للموؤخر، حيث قوبلت هذه املبادرة 
العرو�سني  اأ���س��رة  املجل�س  ح�سر  وال��ث��ن��اء.  بالت�سجيع 
العوامر،  قبيلة  واأعيان  واأبناء  ال�سخ�سيات  من  وع��دد 
ال���ه���الل االحمر  اىل ج���ان���ب ح�����س��ور وف����د م���ن ف����رع 

االإماراتي يف العني.
التي  الطيبة  باملبادرة  ركا�س  بن  ال�سيخ حممد  واأ�ساد 
القناعة بالعودة  التي تنم عن  اأبدتها هاتان االأ�سرتان 
عن  بالتخلي  واالأم��ه��ات  االآب��اء  منا�سداً  الب�ساطة.  اإىل 
املظاهر االحتفالية يف االأعرا�س والعودة اإىل  التقاليد 
ركا�س   بن  ال�سيخ  واأ���س��اف  النبيلة.   والقيم  االأ�سيلة 
ان هذا املبادرة ، لها دالالتها ال�سليمة  وجاءت ترجمة 
بتقدمي  االكتفاء  جلهة  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات 

املادية  االأع��ب��اء  م��ن  والتخفيف  املتوا�سعة  ال�سيافة 
قبيلة  �سيخ  و�سدد  ال���زواج.   على  املقبلني  ال�سباب  عن 
العوامر على فكرة ا�ستمرار تنظيم االأعرا�س اجلماعية 
الزواج،  تكاليف  تخفي�س  مبداأ  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي 
ال�سلبية  ال��ع��ادات  م��ن  ب�سكل كبري  م��ب��ادرة حت��د  وه��ي 

القائمة على املباهاة والتفاخر. 
املجل�س  ع�سو  رك��ا���س  ب��ن  حممد  �سامل  ال�سيخ  وراأى 
زواج  حفل  باقامة  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  ال�سابق  الوطني 
ال�����س��خ��ب واحلفالت  ع���ن  ب��ع��ي��داً  م��ت��وا���س��ع يف م��ن��زل 
ال�سباب  الكربى يف ال�ساالت هي فكرة جيدة. منا�سداً 
عن  االبتعاد  وبالتايل  االإنفاق،  تر�سيد  ثقافة  بتنمية  
ف��ك��رة االن���ف���راد يف ع��ر���س خ��ي��ايل وال��رغ��ب��ة يف التميز 
العامري مدير  الري�س  والبذخ واملظاهر. وا�سار �سامل 
فرع الهالل االأحمر يف العني اإىل اأنه ما قامت به اأ�سرة 
امل��واط��ن ال�سغري ع��ب��داهلل ال��ع��ام��ري ه��ي ر���س��ال��ة لكل 
اأ�سرة و�ساب وفتاة ب�سرورة احلد من االإنفاق، وتخفيف 
االأعرا�س. معترباً  تنفق على  التي  الباهظة  امل�ساريف 

اأن هذه اخلطوة حالة اجتماعية فريدة يف اإطار تخفيف 
االأعباء املادية عن ال�سباب القادمني على الزواج. 

االأ�سرتني  اأف����راد  ال��ع��ام��ري  نعيف  ب��ن  حممد  و�سكر    
الدعوة  اقت�سرت  حيث  املتوا�سع،  العر�س  اإقامة  على 
على املقربني من االأهل واجلريان دون وجود الوالئم 
ومظاهر الكو�سة وغريها من االأ�سياء االحتفالية، واأكد 
الطماأنينة  النف�س  تهدي  اخلطوة  ه��ذه  اأن  نعيف  بن 
واالأ�ستقرار وتخفف من م�سكلة الديون التي تقع على 

كاهل الزوج جراء الوالئم وم�ساريف قاعة احلفل .
ب��ف��ك��رة احلفل  ال��ع��ام��ري  ���س��ي��ف  ب����دوره رح���ب �سيعد   
اأن ذلك  اإىل  م�����س��رياً  االأع���را����س،  اإق���ام���ة  امل��ت��وا���س��ع يف 
اأ���س��ري��ة جيدة  ح��ي��اة  نحو  ال�ساب  لتوجيه  ���س��رورة  ه��و 
الزفاف  االإ���س��راف يف حفل  ب�سبب  ال��دي��ون  ع��ن  بعيدة 
وم�ستلزماته، مما ي�سبب لبع�س ال�سباب  م�سكلة عدم 

قدرتهم على ال�سداد م�ستقباًل.
املبادرة   ب��ه��ذه  الكعبي  خمي�س  حممد  ن��وه  جهته  م��ن 
ت�سجيع  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��واط��ن��ني  بع�س  ق��ب��ل  م��ن 

املنا�سبات  اإق��ام��ة  على  واحل��ر���س  ال���زواج  على  ال�سباب 
بالعادات  التم�سك  اإىل  دعوة  وهي  املنزل،  يف  الب�سيطة 
عبداهلل  ال�سغري  ام��ا  للمجتمع.  االأ�سيلة  والتقاليد 
اأن  اأق��ام احلفل" فاأكد  ال��ذي  العرو�س  "والد  العامري 
حفل الزفاف الذي اأقيم مبوافقة الطرفني جاء وفقاً 
لطقو�س العر�س التقليدي زمن االآباء واالأجداد جلهة 
عن  االبتعاد  اإىل  االأ�سر  كافة  داعياً  والب�ساطة.   املهر 
التباهي وغريها من ال�سلوكيات املظهرية اخلاطئة يف 

حفالت الزواج واملهور.
ولفت العري�س عبداهلل حممد العامري اإىل اأنه ي�سعر 
ب�سعادة وفرح لزفافه باحتفالية ب�سيطة جداً يف املنزل، 
االأ�سرتني  م��ن  املقربني  على  ال��دع��وة  اقت�سرت  حيث 
اعتادت  التي  االحتفالية  االأ�سياء  وج��ود  دون  واالأه���ل 

عليها النا�س يف �ساالت االأفراح.
ويف اخلتام املجل�س قام ال�سيخ حممد بن ركا�س ومدير 
فرع الهالل االأحمر واحل�سور بتكرمي االأ�سرتني ومت 

تقدمي دروعاً وهدايا تقديرية لهما على هذه املبادرة.

•• ابوظبي - الفجر

نظم جمل�س حممد خلف يف منطقة الكرامة باأبوظبي، 
"االإمارات.. التنوع قوة" األقاها  ، حما�سرة حتت عنوان 
معايل الدكتور علي را�سد النعيمي رئي�س دائرة التعليم 
وامل��ع��رف��ة ال��رئ��ي�����س االأع��ل��ى جل��ام��ع��ة االإم�����ارات العربية 

املتحدة، واأدار احلوار فيها االإعالمي را�سد العرميي. 
ف��ار���س خلف  ط��ّي��ار  رك��ن  ال��ل��واء  املحا�سرة معايل  و�سهد 
والربامج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  امل����زروع����ي 
املزروعي،  عي�سى  وال�سيد  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب 
والرتاثية باأبوظبي، وال�سيد عبيد خلفان املزروعي مدير 
اإدارة الفعاليات الرتاثية باللجنة، وال�سيد عبداهلل بطي 
القبي�سي، مدير اإدارة الفعاليات واالت�سال يف اللجنة، اإىل 
جانب عدد من اأهايل املنطقة ورواد املجل�س من املثقفني 

والكتاب وال�سعراء واالإعالميني. 
وق�����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع��ل��ي را����س���د ال��ن��ع��ي��م��ي، خالل 
املحا�سرة، اإن التنوع يف االإمارات مبنٌي على قيم الت�سامح 
ب��ني االأع������راق واح�����رتام خم��ت��ل��ف املعتقدات  وال��ت��ع��اي�����س 
والديانات، ولقد حر�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
االإم��ارات على جت�سيد هذه  "رحمه اهلل" واإخوانه حكام 
باأّن  املطلق  الإمي��ان��ه��م  وذل��ك  االحت���اد،  والدة  منذ  القيم 

االختالف الديني والثقايف والعرقي ميثل دافعاً للحوار 
وال�سراع  للعداء  م�سدراً  ولي�س  ال�سعوب،  بني  والتقارب 

بني االأمم واملجتمعات.
اأن دول��ة االإم���ارات ما زال��ت ت�سري على نهج االأباء  واأك��د 
امل��وؤ���س�����س��ني يف دع����م رك���ائ���ز ال���ت���ن���وع، وال�����ذي ي��ت��ج��ل��ى يف 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
"رعاه اهلل"، و�ساحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
االإمارات،  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو 

و�سعيهم الدوؤوب يف حتقيق ال�سعادة واال�ستقرار واالأمن 
وتوفري اأعلى درجات الرخاء والرفاهية والعي�س الكرمي 

للمواطنني واملقيمني على هذه االأر�س الطيبة.
عاملياً  االأف�سل  النموذج  حققت  االإم���ارات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اأبناء  200 جن�سية، واأن  يف التنوع باحت�سانها اأكرث من 
هذه اجلاليات يعي�سون على اأر�سها يف تناغم وتاآلف، ويف 
وثوابتها   ، الر�سيدة  وقيادتها  املنفتح  الدولة  نهج  ظالل 
االإمارات  اأمنت  حيث  والتعاي�س،  الت�سامح  على  القائمة 
ب�����س��رورة الرتكيز على قيم  االإحت����اد،  ب���زوغ فجر  وم��ن��ذ 
ال�����س��الم وال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����س��ام��ح، ل��ت��ك��ون ب��ذل��ك منوذجاً 
القلوب  فيه  وت��ت��اآل��ف  تتوحد  للمحبة،  وط��ن��اً  و  م��ت��ف��رداً 
وال��ع��ق��ول، وج��ي��ع ذل��ك يعد م�����س��دراً م��ن م�����س��ادر قوتها 
على  معاليه،  واأ���س��اف  وتقدمها.  واإرت��ق��ائ��ه��ا  ومتا�سكها 
على  حري�سة  ك��ان��ت  االإم�����ارات  جامعة  اأن  امل��ث��ال،  �سبيل 
تعزيز هذا التنوع، حيث حققت مكانة يف هذا املجال على 
م�ستوى العامل، و�سجلت عام 2012 اجلامعة االأوىل يف 
تنوع اجلن�سيات على م�ستوى العامل، بواقع 65 جن�سية 
ي��در���س��ون يف اجل��ام��ع��ة، وك��ان ذلك  ال��ذي��ن  متثل الطلبة 
ك��ان م�سدر  اأخ��رى  فخر للجامعة من جهة، وم��ن جهة 
دولة من   65 ثقافة  االإماراتيني لالطالع على  للطلبة 
العامل، والتعامل مع هذا القدر من الثقافات �سمن بيئة 

علمية ي�سودها االإحرتام املتبادل.

•• العني - الفجر

االبتكار  معهد  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  اعتمدت 
املهني " تفكري" خالل حفل اأقيم يف مقرها باأبوظبي، 
للمعهد،  االع��ت��م��اد  ���س��ه��ادة  ت�سليم  احل��ف��ل  خ��الل  مت 
يف  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأول  يكون  وذلك 
مدينة العني، التي ثبت توافقها مع املعايري العاملية 

يف التقييم واالعتماد.
واو���س��ح ال��دك��ت��ور ث���اين امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام الهيئة 
احلا�سلة  اجل��ه��ات  دور  اأهمية  للموؤهالت  الوطنية 
اإن�ساء  مر�سوم  مع  توافقاً  ياأتي  ال��ذي  االعتماد  على 
املتمثل  اال�سرتاتيجي  دوره��ا  مع  وان�سجاماً  الهيئة 
والعايل  العام  التعليم  موؤ�س�سات  واعتماد  تقييم  يف 
على  معتمدة  وطنية  مهنية  موؤهالت  لطرح  واملهني 
م�ستويات املنظومة الوطنية للموؤهالت، موؤكداً على 
الرئي�سية  االأداة  اأ�سبح  املهني  والتدريب  التعليم  اأن 

لتلبية متطلبات النه�سة االقت�سادية واالجتماعية.

وقّدمت وفاء العولقي مدير اإدارة التعليم والتدريب 
املعهد لدوره يف  ال�سكر الإدارة  املهني والفني بالهيئة 
والذى  الوطنية  املهنية  امل��وؤه��الت  ط��رح  يف  امل�ساهمة 
والتدريب  التعليم  بقطاع  االرتقاء  بدوره يف  ينعك�س 

املهني .
املدير  ق��دو  ف��ادي  الدكتور حممد  اأثنى  وم��ن جانبه 
اجلهود  ع��ل��ى  تفكري   - امل��ه��ن��ي  االب��ت��ك��ار  ملعهد  ال��ع��ام 
الذي  ال��ف��ري��ق  بال�سكر  وخ�����س  الهيئة  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
اأ����س���رف ع��ل��ى م��راج��ع��ة وت��ق��ي��ي��م امل�����س��ت��ن��دات برئا�سة 
تطوير  يف  �ساهم  مما  امللي،  �سوزان  و  اأحمد  خديجة 
اىل  لت�سل  املعهد  يف  املتبعة  وال�سيا�سات  ال��ق��وان��ني 
كما  االعتماد.  جهة  معايري  ح�سب  املطلوب  امل�ستوى 
املهني  ال��ربن��ام��ج  يف  الت�سجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  اأع��ل��ن 
نوعية  نقلة  �سيقدم  ال��ذي  االأع��م��ال  اإدارة  بتخ�س�س 
ت��ط��وي��ر م�سريتهم  ل��ل��راغ��ب��ني يف  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف 
املعتمدة  املهني  التعليم  منظومة  خ��الل  من  املهنية 

يف الدولة.

مب�ساركة من الطلبة واأ�ساتذة اجلامعة
كلية العلوم بجامعة الإمارات تعقد منتداها 

الأول  على خطى زايد. . قراءة وابداع
•• العني – الفجر

العلوم  كلية  زاي��د عقدت  ع��ام  وم��ب��ادرة منتديات  ال��ق��راءة  �سهر  مع  تزامناً 
زايد...قراءة  خطى  بجامعة االإمارات املنتدى االأول للقراءة بعنوان "على 
م��ب��ادرات جامعة  زايد" – اح��دى  ع��ام  "منتديات  م��ب��ادرة  وابداع" �سمن 
التدري�س  اأع�ساء هيئة  ���س��ارك ع��دد كبري م��ن  زاي���د.  وق��د  االإم����ارات لعام 

والطلبة يف املنتدى.
افتتح املنتدى عميد كلية العلوم االأ�ستاذ الدكتور اأحمد مراد واأ�سار يف كلمته 

اإىل الدور الكبري للوالد ال�سيخ زايد 
الت�سجيع  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
وبناء  واملعرفة  والعلم  ال��ق��راءة  على 
واملوؤ�س�سات  وامل���ك���ت���ب���ات  اجل���ام���ع���ات 

الداعمة للقراءة.
الكتاب  اقتناء  اأهمية  كما حتدث عن 
مبختلف اأنواعه، وعلى الدور الكبري 
�سخ�سية  ب��ن��اء  يف  واأث���ره���ا  ل��ل��ق��راءة 

الفرد واملجتمع ، ونه�سة االأمم. 
اأع���������س����اء هيئة  وحت�������دث ع�����دد م����ن 
ال��ت��دري�����س ع���ن دور ال�����س��ي��خ زاي����د يف 
ودور  واالإن�سان،  املجتمع  ثقافة  بناء 

للمعرفة،  كمفتاح  القراءة  ودور  الكلية،  لطلبة  واهميتها  العلمية  القراءة 
وعلى هام�س املنتدى نظمت ندوة علمية تناولت عدة حماور اأهمها اأهمية 
القراءة للطالب اجلامعي، واحتياجات الطلبة لبناء طالب يقرا، والتحديات 
ومتت  التكنولوجيا،  تطور  مع  وخا�سة  املجتمع  تواجه  التي  وال�سعوبات 
مقارنة بني القراءة الرقمية والقراءة من الكتاب، وما هو الدور املتوقع من 
االأ�ستاذ اجلامعي يف ت�سجيع الطلبة على القراءة، وخرج املنتدى بعدد من 
زيارات ميدانية  البيتية، وتنظيم  املكتبة  اأهمها: �سرورة وجود  التو�سيات 
للطلبة باإ�سراف اأ�ساتذتهم اىل مكتبة اجلامعة واملكتبات العامة، و�سرورة 
التوثيق  م��راع��اة  م��ع  وتلخي�سها  ال��ن��اق��دة  ال��ق��راءة  على  الطلبة  ت�سجيع 
الرتبية  وزارة  مع  والتعاون  بالتن�سيق  للقراءة  م�سابقات  وتنظيم  العلمي، 

والتعليم والهيئات املعرفية.

احتفاًل باأ�سبوع الت�سجري الـ 38 
خدمات املزارعني ينظم زيارات حقلية لـ 220 

من طالب الظفرة للتوعية باأهمية الزراعة
•• اأبوظبي - الفجر

يف اإطار احتفاالت الدولة باأ�سبوع الت�سجري ال� 38، والذي يقام حتت �سعار 
»بيئة خ�سراء م�ستدامة«.

نظم مركز خدمات املزارعني باأبوظبي عدداً من الزيارات احلقلية لطالبات 
حول  ور�سة  نظم  كما  الظفرة؛  ومنطقة  العني  يف  م��دار���س   6 وط��الب 
اأ�سا�سيات زراعة احلديقة املنزلية �سمن فعاليات االأ�سبوع التي نظمها نادي 
اأبوظبي للريا�سات البحرية، وذلك للتعريف باجلهود التي حققتها اإمارة 
اأبوظبي لتحديث اأنظمة الزراعة، واملحافظة على املوارد الطبيعية، ودعم 

املزارعني.
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  وك���رم 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية املركز  على جهوده 

يف الرتويج للزراعة امل�ستدامة والت�سجيع على الزراعة املنزلية.
و�سارك يف الزيارات 220 طالب وطالبة من مرحلة الرو�سة حتى ال�سف 
العا�سر مبدار�س احلويتني، وال�سروح االأمريكية مبنطقة الظفرة ومدر�سة 
الزايدية للتعليم الثانوي مبدينة العني. حيث حر�س املركز على اأن ي�ساهد 
الطالب عمليات الزراعة ميدانياً، والتعريف ببع�س العمليات التي تتم يف 
واالأ�سجار  بالنباتات  العناية  وط��رق  البيئي،  ب��امل��وروث  والتعريف  احلقل، 

وخا�سة اأ�سجار النخيل. 
وخالل جوالت ميدانية يف املزارع االإر�سادية املختارة قدم مهند�سو االإر�ساد 
�سرحاً للطالب يو�سح التحول الذي حدث يف املزرعة من الزراعة التقليدية 
اإىل  باالإ�سافة  املائية.  الزراعة  ونظام  املحمية،  البيوت  على  االعتماد  اإىل 
الزراعية  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  الزراعة  الأ�ساليب  امل�ستمر  التح�سني 
العاملية واأنظمة الزراعة املائية وغريها من االأنظمة التي ت�سمن املحافظة 
على املوارد الطبيعية، وتزيد من اإنتاجية املزارع بطرق تتنا�سب مع تفاوت 

اأعمار الطالب. 
لتعزيز قطاع  امل��رك��ز؛  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ط��الب على اجل��ه��ود  ت��َع��رف  كما 
الزراعة، واأهمية الت�سجري بالن�سبة لدولة االإمارات العربية املتحدة، وتاريخ 
النه�سة الزراعية التي �سهدتها املنطقة. باالإ�سافة اإىل، التعرف على و�سية 
"طيب اهلل ثراه" باملحافظة  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
على النخيل واالأ�سجار ب�سورة عامة. وقال علي يو�سف ال�سعد مدير ق�سم 
املجتمعية  الفعاليات  يف  امل�ساركة  اأن  امل��زارع��ني  خ��دم��ات  مبركز  االت�سال 
والبيئية متثل اأولوية كربى لدى املركز حيث اأنها منا�سبات مهمة؛ لن�سر 
الوعي باأهمية الزراعة وتر�سيخ الثقافة الزراعية يف املجتمع، م�سرياً اإىل اأن 
املركز ي�سارك يف اأ�سبوع الت�سجري؛ بهدف توعية املجتمع وبخا�سة االأجيال 
اجلديدة بحجم التطور الذي حدث يف جمال الزراعية، واأهمية املحافظة 

على هذه املكت�سبات والبناء عليها للم�ستقبل.
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ك�سف موقع " بولد �سكاي" املعني بال�سحة، 
القهوة،  يف  موجودة  �سحية  فائدة   13 عن 
الأمرا�س،  بع�س  حتارب  القهوة  اأن  موؤكًدا 
وتخّل�س ع�ساقها من بع�س احلالت املزاجية 

ال�سيئة.
القهوة  املعني بال�سحة فوائد  املوقع  وعّدد 

والتي جاءت كالتايل:

 نظام غذائي ُيفقدك الوزن دون 
احت�ساب  ال�سعرات احلرارية

احِلمية  با�سم  ُت��ع��رف  ج��دي��دة  غ��ذائ��ي��ة  ِحمية  االأخ����رية  االآون����ة  يف  انت�سر 
احلجمية “VOLUMETRICS DIET”. فما هي؟

اأو�سحت الطبيبة واأ�ستاذة علم التغذية االأمريكية “باربارا رولز”، 
احلجمية  احِلمية  اأن  الغذائي،  النظام  هذا  ابتكرت  التي 

ه��ي ن��ظ��ام غ��ذائ��ي َي��ع��د ال��راغ��ب��ني يف اإن��ق��ا���س الوزن 
باال�ستغناء عن احت�ساب ال�سعرات احلرارية املرهق 

اإنقا�س  م��ع  معينة،  اأطعمة  م��ن  احل��رم��ان  وع��دم 
الوزن مبعدل واحد كيلوجرام يف االأ�سبوع.

ومتوازن  اآم��ن  باأنه  الغذائي  النظام  هذا  وميتاز 
ومتنوع وفعال للغاية؛ حيث اإنه يقوم على فكرة 

ب�سيطة، اأال وهي ملء البطن، ولكن باالأغذية 
من  القليل  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي  ال�سحيحة، 
ال�����س��ع��رات احل���راري���ة وال����ده����ون، ول��ك��ن��ه��ا يف 

ن��ف�����س��ه ذات  ال���وق���ت 
عالية،  ك���ث���اف���ة 

ك���������االأل���������ي���������اف 
الغذائية واملاء.

جمموعات  4
االأغذية  تق�سيم  ويتم 
 4 اإىل  ال�����ي�����وم�����ي�����ة 

جمموعات، هي:
امل�����ج�����م�����وع�����ة   –

 : ىل و الأ ا
خ�������������������س���������روات 
ذات  وف������واك������ه 
ن�سا  حم���ت���وى 
م����ن����خ����ف���������س 
وحم����������ت����������وى 
مرتفع  م���ائ���ي 

)م�������ث�������ل ال������ت������وت 
والكمرثى والطماطم 

واخل�������������س وال������ك������رن������ب(، 
منتجات  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 

االألبان قليلة الد�سم واالأح�سية.
خ�سروات  ال��ث��ان��ي��ة:  امل��ج��م��وع��ة   –
مرتفع  ن�����س��ا  حم���ت���وى  ذات  وف���واك���ه 
)م���ث���ل ال���ب���ط���اط�������س واجل���������زر(، اإىل 
الكاملة  احل���ب���وب  م��ن��ت��ج��ات  ج���ان���ب 

اإىل وج��ب��ات خمتلطة  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ده��ون،  وال��ب��ق��ول��ي��ات وال��ل��ح��وم قليلة 
قليلة الدهون مثل البا�ستا مع �سو�س الطماطم اأو االأرز مع اخل�سراوات 

املطهوة بالبخار.
وخبز  حممرة  وبطاط�س  وبيتزا  وج��نب  حلم  الثالثة:  املجموعة   –

اأبي�س ودري�سنج �سلطة واآي�س كرمي.
وكوكيز  و�سوكوالتة  البطاط�س  رقائق  الرابعة:  املجموعة   –

ومك�سرات وزبدة وزيت.
ومتثل املجموعتان االأوىل والثانية االأ�سا�س لغالبية ال�سعرات 
اإم��داد اجل�سم بها يوميا، يف حني ينبغي  احلرارية، التي يتم 
اأما  فقط،  �سغرية  بكميات  الثالثة  املجموعة  اأغ��ذي��ة  تناول 
اأغذية املجموعة الرابعة فيجوز تناولها من حني اإىل اآخر 

وبكميات �سغرية للغاية.
ويعتمد هذا املفهوم على فكرة اأن جرام الربوتني الواحد 
يحتوي على �سعرات حرارية اأقل بكثري من جرام الدهون 
تناول  مي���ك���ن  وب����ال����ت����ايل  ال�����واح�����د. 
ال���ربوت���ي���ن���ات ب��ك��م��ي��ة اأك���رب 
مدعومة  ال���ده���ون،  م��ن 
ب������االأغ������ذي������ة ال���غ���ن���ي���ة 
باالألياف الغذائية وذات 
حم���ت���وى امل������اء ال���ع���ايل، 
والتي متالأ البطن بقليل 

من ال�سعرات احلرارية.

ال�سعور بال�سبع
ويلعب ال�سعور بال�سبع يف هذه 
احلمية الغذائية دوراً حمورياً 
نظراً الأن َمن ي�سعر بال�سبع 
تنتابه  وال  بال�سعادة  ي�سعر 
ن��وب��ات ج���وع ���س��دي��دة، ومن 
االأطعمة  ع��ن  يبحث  ال  ث��م 
مما  والدهون،  بال�سكر  الغنية 
النظام  بهذا  االل��ت��زام  على  ي�ساعده 

الغذائي ملدة اأطول من االأنظمة االأخرى.
وب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ال ي��ع��اين امل���رء م��ن �سوء 
التغذية الناجم عن التخلي عن اأطعمة بعينها 
القا�سية  ال�سارمة  احِلميات  احل��ال يف  كما هو 
يتم  الأن��ه  نظرا  “CRASH DIET”؛ 
التي  واملعادن،  الفيتامينات  بكل  اإمداد اجل�سم 

يحتاج اإليها.

فوائد  ع��دة  "NDTV" الهندي  موقع  ذك��ر 
متابعيه  ن��ا���س��ًح��ا  االأم��ري��ك��ي،  للف�سار  �سحية 
باحلر�س على تناول هذه املقرم�سات امل�سنوعة 

من القمح.
وقال املواقع اإن اأول الن�سائح للف�سار، هو كونه 
القمح  م��ن  م�سنوع  اإن���ه  حيث  طبيعيًّا،  مليًنا 
على  ي��ح��ت��وي  اأن���ه  ك��م��ا  امل��ئ��ة،  يف   100 بن�سبة 
وتتخل�س  اله�سم،  على  ت�ساعد  التي  االأل��ي��اف 

من اإم�ساك املعدة.
مفيد  ال��ف�����س��ار  اأن   NDTV"" وذك�����ر 

مل���ر����س���ى ال�������س���ك���ري، م���ع���ت���م���ًدا على 
التغذية  اأخ�����س��ائ��ي��ة  ق��ال��ت��ه  م��ا 

"االألياف  اأرورا:  �سيليبا 
الف�سار  يف  امل��ت��واج��دة 

عملية  م���ن  ت��ب��ط��ئ 
التمثيل الغذائي 
للكربوهيدرات 
ال�����������س�����ك�����ر،  يف 
ي�سبب  م��ا  وه���و 
خف�س ا�ستجابة 

االأن�سولني.
الفوائد  وث���ال���ث 

تكمن يف اأن الف�سار 
لالأك�سدة،  م�����س��اد 

ي���ح���ت���وي على  الأن������ه 
كمية كبرية من املواد 

لالأك�سدة،  امل���������س����ادة 
ومنها البوليفينول.

واأكد املوقع اأن ا�ستهالك 
جنب  اإىل  جنًبا  الف�سار، 

غذائي  ن���ظ���ام  ات����ب����اع  م����ع 
م������ت������وازن، ي���ع���ط���ى اأرب����ع����ة 

ب�سبب  اأخرى  فوائد �سحية 
فهو  لالأك�سدة  امل�سادة  امل��واد 

ال�سيخوخة،  م����ن  ي��ح��م��ي��ك 
وت�سكيل التجاعيد، ومر�س 

ال����������زه����������امي����������ر، 
وف������������ق������������دان 

ال�سعر.
وي���������س����اع����د 
ال�����ف�����������س�����ار 
������ا يف  اأي�������������سً

امل��وق��ع فائدة  اع��ت��ربه  م��ا  ال�����وزن، وه���و  تقليل 
حرارية  ���س��ع��رات  على  اح��ت��وائ��ه  ب�سبب  ث��ام��ن��ة، 
البطاطا  رق��ائ��ق  ع��ن  ب��دي��اًل  يجعله  م��ا  قليلة، 

املقلية.
عن  عبارة  الأن��ه  بروتيني  مركب  الف�سار  ويعد 
واجلليادين،  اجل��ل��وت��ن��ني  م���ادت���ي  م���ن  خ��ل��ي��ط 
يف  املوجود  الربوتني  من   80% من  ويت�سكل 

بذرة القمح.
ذك����������������������ر م��������وق��������ع 

�سحية  ف��وائ��د  ع���دة  ال��ه��ن��دي   "NDTV"
باحلر�س  متابعيه  نا�سًحا  االأمريكي،  للف�سار 
ع��ل��ى ت���ن���اول ه���ذه امل��ق��رم�����س��ات امل�����س��ن��وع��ة من 

القمح.
وقال املوقع: اإن اأول الن�سائح للف�سار، هو كونه 
القمح  م��ن  م�سنوع  اإن���ه  حيث  طبيعيًّا،  مليًنا 
على  ي��ح��ت��وي  اأن���ه  ك��م��ا  امل��ئ��ة،  يف   100 بن�سبة 
وتتخل�س  اله�سم،  على  ت�ساعد  التي  االأل��ي��اف 

من اإم�ساك املعدة.
ملر�سى  مفيد  الف�سار  اأن   NDTV"" وذك��ر 
اأخ�سائية  ق��ال��ت��ه  م��ا  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��ًدا  ال�����س��ك��ري، 
يف  املتواجدة  "االألياف  اأرورا:  �سيليبا  التغذية 
الغذائي  التمثيل  عملية  م��ن  تبطئ  ال��ف�����س��ار 
للكربوهيدرات يف ال�سكر، وهو ما ي�سبب خف�س 

ا�ستجابة االأن�سولني.
الف�سار  اأن  يف  تكمن  ال��ف��وائ��د  وث��ال��ث 
على  يحتوي  الأنه  لالأك�سدة،  م�ساد 
امل�سادة  امل�����واد  م���ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ة 

لالأك�سدة، ومنها البوليفينول.
اأن ا�ستهالك الف�سار،  واأكد املوقع 
ات��ب��اع نظام  اإىل ج��ن��ب م��ع  ج��ن��ًب��ا 
غ����ذائ����ي م�����ت�����وازن، ي��ع��ط��ى اأرب���ع���ة 
املواد  ب�سبب  اأخ���رى  �سحية  ف��وائ��د 
من  يحميك  فهو  لالأك�سدة  امل�سادة 
التجاعيد،  وت�����س��ك��ي��ل  ال�����س��ي��خ��وخ��ة، 

ومر�س الزهامير، وفقدان ال�سعر.
الوزن،  تقليل  يف  ا  اأي�سً الف�سار  وي�ساعد 
وهو ما اعتربه املوقع فائدة ثامنة، ب�سبب 
ما  قليلة،  ح��راري��ة  �سعرات  على  اح��ت��وائ��ه 

يجعله بدياًل عن رقائق البطاطا املقلية.
ويعد الف�سار مركبا بروتينيا الأنه عبارة عن 
واجلليادين،  اجللوتنني  م��ادت��ي  م��ن  خليط 
%80 من الربوتني املوجود يف  ويت�سكل من 

بذرة القمح.

فوائد للف�سار.. اأهمها ملر�سى  ال�سكري

لللتهاب -1م�سادة 
حتتوي القهوة على مركب كيميائي ي�سمى البوليفينول وهو ي�ساعد يف 
الطعام  بعد  املف�سلة  قهوتك  من  كوًبا  اأن  كما  باجل�سم،  االلتهاب  تقليل 

�سيجنبك اأي �سعور باالنتفاخ اأو عدم الراحة.

للأك�سدة -2م�سادة 
امل�سادة  ب��امل��واد  غنًيا  م�����س��دًرا  تعد  ال��ق��ه��وة  اأنَّ  ج��دي��دة  اأب��ح��اث  اأظ��ه��رت 

لالأك�سدة، 
لل�سحة، حيث  ج��ًدا  اأم��ًرا مفيًدا  يومًيا  ا�ستهالكها  ال��ذي يجعل  االأم��ر 
بينها  من  االأم��را���س  من  وا�سعة  مبجموعة  االإ�سابة  خطر  من  يقلل 

ال�سرطان.

-3الن�ساط
كوب قهوتك ال�سباحية مينحك الن�ساط الالزم لتبداأ يومك 

م�ستعداً الإجناز مهامك بكفاءة عالية وذلك بف�سل 
مادة الكافيني املنبهة واملوجودة يف القهوة، اأًيا 

�سريعة  ت��رك��ي��ة،  ق��ه��وة  ���س��واء  �سكلها  ك��ان 
التح�سري، ا�سربي�سو اأو غريها من 

اأنواع القهوة املختلفة.

من  -4التخل�س 
التوتر
رائحة 

االنتباه  حت�ّسن  اأن��ه��ا  كما  وال��ق��ل��ق،  التوتر  م��ن  ج�سمك  تخل�س  القهوة 
والرتكيز، وهذا االأمر يدركه جلًيا ع�ساق القهوة.

الدموية الدورة  -5تن�سيط 
يح�سن  ي��وم��ًي��ا  امل�����س��ي  اأن  امل���ع���روف  م���ن 
اأن  ال��دورة الدموية، لكن هل تعلم 
القدرة  اأي�سا  لديها  القهوة 
ع��ل��ى حت�����س��ني ال����دورة 
الدموية؟ فاإذا كنت 
ت�����ب�����ح�����ث 
ع������������ن 

اأ�سباب ل�سرب القهوة، فلن جتد اأعظم من هذا ال�سبب.

البدنية القدرات  -6تعزيز 
الطاقة  ت��وف��ري  يف  رئي�سيا  دورا  يلعب  الكافيني  اأن  االأب��ح��اث  اأظ��ه��رت 

لتح�سني االأداء البدين،
 فالقهوة ميكن اأن ت�ساعد الريا�سيني على تاأدية التمارين ب�سكل اأف�سل، 

كما اأنها تقلل من اآالم الع�سالت بعد ممار�سة الريا�سة.

احلرارية ال�سعرات  -7منعدمة 
احلرارية  ال�����س��ع��رات  ا���س��ت��ه��الك  ب�����س��اأن  ق��ل��ًق��ا  ك��ن��ت  اإذا 
من  اخلالية  فالقهوة  املفاجاأة  فاإليك  والكربوهيدرات، 
على  ح��راري��ة  �سعرات  على  حتتوي  ال  واحلليب  ال�سكر 

االإطالق.

ال�سداع -8علج 
اأّكدت االأبحاث اأن فنجاناً من القهوة ميكن اأن ي�ساعد يف 

اأو حتى عالجه متاما  اأعرا�س ال�سداع الن�سفي  تخفيف 
اإذا مت تناوله مع بداية ال�سداع. 

وذلك الأن الكافيني ي�ساعد يف التخل�س من االآثار املوؤملة لتمدد 
االأوعية الدموية امل�سببة لل�سداع.

املعرفية القدرات  -9حت�سني 
ومهارات  امل��ع��رف��ي��ة  ال���ق���درات  حت�سني  ع��ل��ى  ال��ق��ه��وة  تعمل 
ب��االأم��را���س الع�سبية،  ال��ذاك��رة مم��ا يقلل ف��ر���س االإ���س��اب��ة 

وغريها من االأمرا�س املتعلقة بالذاكرة.

الدهون -10حرق 
بن�سبة  للج�سم  الغذائي  التمثيل  عملية  تعزيز  على  القهوة  تعمل 
ترتاوح بني 3 اإىل %11 مما مينحك الطاقة الالزمة مع زيادة معدل 

حرق الدهون باجل�سم.

الب�سرة -11حماية 
اأ�سرار  القهوة على ب�سرتك من  الأنها غنية مب�سادات االأك�سدة، حتافظ 

العوامل 
اخلارجية ال�سارة مثل االأ�سعة 

فوق البنف�سجية، 
والتي ميكن اأن توؤثر على خاليا اجللد وت�سبب تلفها.

الفيتامينات من  متنوعة  -12جمموعة 
وذلك الحتوائها  ال�سحية،  الفوائد  متنوعة من  القهوة جمموعة  تقدم 
على فيتامينات هامة للج�سم، كفيتامني B2، والذي يعزز عملية التمثيل 
الغذائي ويوفر الطاقة، وفيتامني B5 الذي ي�ساعد على تخفيف التوتر 

ويح�سن �سحة القلب واجللد.

املزاج -13حت�سني 
ي�ساعد الكافيني املوجود يف القهوة على حتفيز اجلهاز الع�سبي املركزي 
ناقالت  وه��ي  والنورادرينالني  والدوبامني  ال�سريوتونني  اإف��راز  وزي��ادة 

ع�سبية ت�ساعد يف حت�سني احلالة املزاجية.

حتارب بع�س الأمرا�س وتعدل مزاجك ال�سيء

القهوة يف  مذهلة  �سحية  فائدة   13
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العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الكا�سا للعقارات 

ذ.م.م   رخ�سة رقم:CN 1155560 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

اأجري ا�سان من 25% اىل %49 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف م�سطفى ك�ساب حممد م�سطفى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز اماريلي�س للتجميل 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1195741 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سامل عبداهلل العامري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زينب ابن ميده %49 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف حمد عبيد حمد املهريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عادل حمد عبيد حمد احمد املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

التمني للخدمات العامة - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1001085-1  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/طلوع الفجر لل�سيانة العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1155244 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمار �سالح احمد �سيف اهلل امل�سعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سكيل �ساه خليل �ساه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم حممد ابراهيم الغندوري الزعابي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/طلوع الفجر لل�سيانة العامة ذ.م.م
TULOOA AL FAJR GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/طلوع الفجر لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
TULOOA AL FAJR GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
للوحات  بلقي�س  ال�س�����ادة/عر�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االعالنية  رخ�سة رقم:CN 1093086 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /ا�سافة بلقي�س جاويد اجمد جاويد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل بطي حمد الدرعي %51 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل بطي حمد الدرعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بلقي�س جاويد زوجة اجمد جاويد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد ح�سن ر�سيد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سفقة 

الذهبية لال�ستثمار والتطوير العقاري
رخ�سة رقم:CN 1502486  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ثريفت لتوزيع وجتارة الكتب

رخ�سة رقم:CN 1047920 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زوالفول حق ريا�س بوفانكو الم ثوتوم بوثيا بورايل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حميد عبدالرحمن احمد �سالح ال�سحي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد حممد نا�سر علي امليل الزعابي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ثريفت لتوزيع وجتارة الكتب
THRIFT DISTRIBUTION & BOOKS TRADING

اىل/ثريفت لتوزيع وجتارة الكتب ذ.م.م
THRIFT DISTRIBUTION & BOOKS TRADING LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
لال�ست�سارات  ال�س�����ادة/انرت�سيتي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�سية رخ�سة رقم:CN 1033556 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/انرت�سيتي لال�ست�سارات الهند�سية
INTERCITY ENGINEERING CONSULTANCY

اىل/انرت�سيتي لال�ست�سارات الهند�سية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
INTERCITY ENGINEERING CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سور ال�ست�سارات ال�سحة وال�سالمة

رخ�سة رقم:CN 2226115 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نا�سر عبداهلل نا�سر �سامل باحلريان الظاهري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ نا�سر عبداهلل نا�سر �سامل باحلريان الظاهري من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل ح�سني مطلق بني ار�سيد %49
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ا�سور ال�ست�سارات ال�سحة وال�سالمة

ASHORE CONSULTANCY FOR HEALTH AND SAFETY

اىل/ا�سور ال�ست�سارات ال�سحة وال�سالمة ذ.م.م
ASHORE CONSULTANCY FOR HEALTH AND SAFETY LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية مركز نيولوك الطبي

رخ�سة رقم:CN 2364551 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد ر�ساد منا�سره %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/م�سعل عبداهلل احمد براك الظاهري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ م�سعل عبداهلل احمد براك الظاهري من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سيدلية مركز نيولوك الطبي

NEW LOOK MEDICAL CENTER PHARMACY

اىل/�سيدلية مركز نيولوك الطبي ذ.م.م
NEW LOOK MEDICAL CENTER PHARMACY LLC

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خمترب النخبة البيطري 

رخ�سة رقم:CN 1489526 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد مبارك �سعيد جروان ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل حممد �سهيل علي بن قم�سه العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سغل عريف العز 

CN 1135536:للخياطة ذ.م.م رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
خلفان علي حممد �سعيد الغيثي من 56% اىل %78

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جنيه عريف- العز

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
وتلميع  لتنظيف  ال�س�����ادة/ال�سهل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 2390840 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان حميد نا�سر حممد الدرعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عي�سى عبود �سامل حمود الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
 53 رقم  ال�س�����ادة/طاوله  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1127751:لتجارة املنتوجات ال�سعبية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة غريب را�سد �سامل �سليمان ال�ساعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سعيد عبيد املنعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
رحلة  ال�س�����ادة/ح�سانة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الطفولة رخ�سة رقم:CN 2290692  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سالمة حمدان املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عفراء �سعيد حمدان جديد املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجاريةم م غ 
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اإعــــــــــلن
للنجارة  النجاح  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليدوية رخ�سة رقم:CN 1033275 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/حمل النجاح للنجارة اليدوية
AL NAJAH MANUAL CARPENTRY SHOP

اىل/موؤ�س�سة النجاح العمال االملنيوم والزجاج
AL NAJAH ALUMINIUM AND GLASS WORKS EST

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــلن
الر�سوان  ال�س�����ادة/�سوبرماركت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1059794 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�سم جتاري من/�سوبرماركت الر�سوان

AL RIDWAN SUPERMARKET

اىل/بقالة ن�سيم ال�سحراء

DESERT BREEZE GROCERY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/برلني  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العمال الطابوق والبال�سرت
رخ�سة رقم:CN 1155489  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

 املالك : مركز هارت بيت الطبي ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : �سماعة طبية 

املودعة بالرقم : 258523  بتاريخ : 2016/8/18
با�سم: مركز هارت بيت الطبي ذ.م.م

وعنوانة : امل�سرف - هاتف:026794100 - فاك�س:026794101 - �سندوق الربيد:46358
امييل: raid.soliman@gmail.com ابوظبي   

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44 اخلدمات الطبية ، جممع طبي.
و�سف العالمة : عبارة عن �سكل �سماعة طبية.

اال�سرتاطات :
اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعلن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : خالد �سعد اهلل حممد فا�سل
 MIKANO MKO : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 286042  بتاريخ : 2018/01/15
با�سم: خالد �سعد اهلل حممد فا�سل

وعنوانة : االمارات- دبي املمزر هاتف: 0509422378 �سندوق الربيد: 19894 
امييل: milanoco@eim.ae دبي   

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :6 معادن غري نفي�سه وكل خليط منها مواد بناء معدنية 
مباين متنقلة معدنية مواد معدنية مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية حبال وا�سالك غري كهربائية 
من معادن غري نفي�سه م�سنوعات حداده خردوات معدنية �سغرية موا�سري وانابيب معدنية خزائن حفظ 
الوثائق واال�سياء الثمينة منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سه غري وارده يف فئات اخرى خامات معادن 

رقائق االملنيوم وقائق معدنية للف والتغليف م�سعد من مواد حديديه.
و�سف العالمة : كلمة MIKANO MKO باالحرف الالتينية باللون الر�سا�سي واالحمر.

اال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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مذكرة اإعالن بالن�شر بورود التقرير  

 2017/164 جتاري كلي 
م م  ذ   - ح  م  ���س   - الغذائية  لل�سناعات  اخلليجية  1-املت�سامنة   : عليهم  امل��دع��ي   اىل 

2-اياد فالح ح�سن العزاوي  3- نداء يا�سني عبدالرازق التماري  4- �سركة يو�سف الر�سيد 
للتجارة العامة - ذ م م  5- املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات الغذائية - م م ح 

حيث ان املدعي / م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
امام  باحل�سور  فانت مكلف  ل��ذا  كلي  2017/164 جت��اري  رق��م  الدعوى  عليكم  اق��ام  قد 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االوىل  الكلية  التجارية  الدائرة  االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حمكمة 
وكيل معتمد عنك يف متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا من يوم االحد املوافق  2018/3/11 
وذلك لالجابة عن الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع واال�ستالم ن�سخة من 
التقرير ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سالك لوكيل معتمد عنك يف الوقت 

املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا. 
  امني �شر  - حممد عطية       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإعالن بالن�شر 

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

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

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

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

من ال�سواغل وبالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات  ومقابل اتعاب املحاماة. 
وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام  - مما يقت�سي ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى مبحكمة راأ�س اخليمة 

يوم االحد املوافق 2018/3/11 م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.  
حرر بتاريخ : 2018/3/4

 مدير  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�س  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 356
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل مراد علي حممد االمريي - اإماراتي اجلن�سية  وال�سيدة/ بريجي�س 
زاهره وافع احل�سن - هندية اجلن�سية وال�سيدة / فوزية ح�سن ر�سا مهدي زيدي - هندية اجلن�سية يرغبون 
 - ال�سام�سي  الهامور  جمعه  عثمان  �سعاد  ال�سيدة/  اىل  ح�سة   %100 البالغة  ح�ستهم  كامل  وبيع  بالتنازل 
اإماراتية اجلن�سية 51% ح�سة وال�سيدة / �سدره رزاق مفتح كرمي - باك�ستانية اجلن�سية 24% ح�سة وال�سيد / 
وجاهت رزاق بهاتي عبدالرزاق بهاتي - باك�ستاين اجلن�سية 25% ح�سة يف الرخ�سة التجارية - �سوبر ماركت 
واحة ليوا - ذ م م ترخي�س رقم )742470( - حيث مت االتفاق بني ال�سركاء على تغيري اال�سم التجاري وذلك 

من :  اال�سم التجاري من : �سوبر ماركت واحة ليوا - ذ م م - اىل �سوبر ماركت �سدره رزاق - ذ م م 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
التباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ 

االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 352

البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  باك�ستاين   ، حممد  �سري  اهلل  اكرام  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الكهربائية  االجهزة  لتجارة  �سري  حممد  )اكرام  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
امل�ستعملة( مبوجب رخ�سة رقم )624899( اىل ال�سيد/ �سري علم �سري حممد ، باك�ستاين اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر ، تغيري وكيل خدمات ، تغيري اال�سم التجاري 

والن�ساط وهو كما يلي :
اال�سم ال�سابق : اكرام حممد �سري لتجارة االجهزة الكهربائية امل�ستعملة 

اال�سم التجاري اجلديد : ال�سيف الف�سي لتجارة االجهزة الكهربائية امل�ستعملة 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 355

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ اوين كري�سنان ناير جوبال كري�سنان ناير - هندي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته )30%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل 
ال�سيد/ فال�سا كومار كاناكابرامبيل - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )مركز ال�سمان الطبي( 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من   )534403( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست 
بال�سارقة  - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( اىل 

)�سركة اعمال مهنية( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة 
الدعوى رقم 2017/6557 جتاري جزئي  

املرفوعة من املدعي / بنك م�سر 
وميثله قانونا / مكتب القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون 

�سد املدعي عليها واملطلوب اعالنها : خديجة تريبو ديفيد�سون - اإماراتية اجلن�سية 
قد حتدد موعد اجتماع اخلربة امل�سرفية يوم االربعاء املوافق 2018/3/7 م ال�ساعة الثالثة والن�سف 
بعد الظهر مبقر املدعية / بنك م�سر ، وعنوانهم : ال�سارقة - كورني�س البحرية - بناية كري�ستال 
بالزا - ال�سوؤن القانونية  - يرجى من املدعي عليه او من ينوب عنه قانونا يف الدعوى املذكورة اعاله 
ح�سورك اجتماع اخلربة يف املوعد املحدد اعاله امام اخلبري احل�سابي وامل�سريف / عبداهلل حممد 

ال�سم�سي ، لالت�سال هاتف متحرك : 6285562 050 - فاك�س رقم : 5387711 06 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف 
عبداهلل حممد ال�شم�شي                  

دعوة لجتماع اخلربة 
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الدعوى رقم 2017/2171 جتاري كلي 

ال�سيد/ عبدال�سمد حممد حممد عبداحلميد )املدعي عليه( 
بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة التجارية الكلية بندبي خبريا م�سرفيا 
اأبوظبي التجاري املدعي  يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من ال�سادة/ بنك 
معتمدا ميثلكم  وكيال  او  اخل��ربة  يرجى ح�سوركم يف جل�سة  عليه   - �سدكم   -
املوافق  الثالثاء  ي��وم  وذل��ك  ال��دع��وى  تخ�س  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي 
املرزوقي  : عبداملجيد  2018/3/13  يف متام 1.00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري 
والكائن باإمارة دب��ي  - �سارع بني يا�س - بناية برج امل�سرف - 15 - مكتب رقم 

1504  موبايل : 0506111421  - ت : 026274177  ، ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : خورفكان   - والت�سديقات  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
يعقوب عبداهلل مراد عبداهلل الرئي�سي ، اجلن�سية : االإمارات ، وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري الفجالة للخياطة والتطريز ، 
ن�ساط الرخ�سة تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية )العباءات الن�سائية( ، تف�سيل 
وخياطة املالب�س الن�سائية ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة 
مهنية رقم 241741 ال�سادر بتاريخ 1993/8/22 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. 
اىل ال�سيد/حممد امداد �سودهري حممد نزول ، اجلن�سية : بنغالدي�س - ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�شر

 رقم   2018/1/1382   
املنذر/ املوؤجر : �سركة بلو باي للعقارات - �س ذ م م 

املنذر اليه : �سركة ال�سورة الذهبية لتقنية املعلومات - �س ذ م م 
جمهويل حمل االقامة

بال�سيكات  واملثبتة  االيجار  بدل  من  املرت�سدة  للمبالغ  الكامل  بال�سداد  نكلفكم 
 )7( خالل  دره��م  وثمامنائة  الفا  وت�سعون  ثالثة   )93.800( بقيمة  املرجتعة 
ا�سفا باال�سافة  ايام من تاريخ تبلغكم االنذار ب�سكل قانوين واال �ساأ�سطر  �سبعة 
بالقيمة  مبطالبتكم  والق�سائية  القانونية  االج�����راءات  جميع  ب��ات��خ��اذ  ملوكلي 

االيجارية مع ت�سمينكم كافة الر�سوم وامل�ساريف وقد اعذر من انذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن

املرجع : 353
 ، ر�سيد  معز  زوجة  ر�سيد  معز  �سهناز  ال�سيدة/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�ستانية اجلن�سية ، ترغب يف بيع كامل ح�س�سه البالغة 50% يف مطعم البامبو 
ال�سيني رقم الرخ�سة : 506562 وذلك اىل ال�سيد/ معز علي بهائي ر�سيد ، كندا 

اجلن�سية  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 

لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 57

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / كافيتا نيل كومار ، هندية اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة  100% وذلك اىل كال من ال�سيدة / �سونيتا �سانتو�س 
نيتو موهاندا�س هندية  ال�سيدة / روهرا  بن�سبة 20% واىل  ، هندية اجلن�سية  جي�سوال 
اجلن�سية بن�سبة 80% وذلك يف الرخ�سة با�سم با�سم )�سالون اخلمائل لل�سيدات( تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية رقم )511980(  مت تغيري ال�سكل القانوين من 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1699  ا�شتئناف مدين   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- خلف احمد حممد احمد مو�سى  جمهول حمل 
 االقامة مبا ان امل�ستاأنف /دبي بون اند جوينت �سنرت منطقة حرة - ذ م م 
مدين   2017/508 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد 
املوافق  االح����د   ي���وم  جل�سه  ل��ه��ا  وح����ددت   2017/12/25 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/4/15
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1392   

املنذر / ورثة املتوفى - اإبراهيم احمد عبداهلل ال علي وميثلهم / ناجي اإبراهيم اأحمد عبداهلل اآل علي 
املنذر اليهما / ب�ست بر�ستيج الأدوات التجميل - �س ذ م م   ، ح�سني �سلمان داربور - جمهول حمل االقامة 

تاريخ  ، وح��ت��ى   2013/8/2 ت��اري��خ  م��ن  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  اي��ج��ار  بقيمة  ب��ال��وف��اء  تكليف  اإن����ذار   : امل��و���س��وع 
درهم   389.188/49 وقدره  مبلغ  باإجمايل   ،  2018/8/1

ينذر املنذر ب�سداد ح�ستكم يف االجرة امل�ستحقة لدائرة العقارات وقدرها = / 389.188/49 درهم ، والتي 
قام املنذر املنذر ب�سدادها اىل دائرة العقارات حتى ال يتعر�س ل�سحب قطعة االر�س منه ، �سرورة مراجعة 
املنذر لتنظيم عقد ايجار جديد باأجر املثل ال�سائد بال�سوق يف الوقت احلايل ، وذلك للفرتة من 2018/8/2  
ث��الث��ون يوما  ، خ��الل  اأع���اله  م��ا ورد  اع��م��ال  امل��ن��ذر �سدهما  امل��ن��ذرون م��ن  ،  يطلب   2019/8/1 ولغاية 
للو�سل  �سدكما  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  اىل  امل��ن��ذورن  ي�سطر  وبخالفه   ، بالن�سر  اإعالنكم  تاريخ  من 
، والزامكما بتزويد  ال�سواغل  املوؤجرة وت�سليمها للمنذرين خالية من  ، ملطالبتكم باخالء العني  اىل حقهم 
املنذرين مبا يفيد برائه ذمتكم من قبل هيئة الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي بدبي طوال فرتة ا�سغالكم 

للعني املوؤجرة وحتى تاريخ االخالء الفعلي ، وقد اأعذر من اأنذر، 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

   2018/1192
امل��ن��ذر : جم��م��ع دب���ي ال�����س��ن��اع��ي - ���س ذ م م - ومي��ث��ل��ه��ا ال�����س��ي��د/ حم��م��د ق��ا���س��م ، مب��وج��ب وك��ال��ة رق���م ال�سادر 

514353/2017/18 املحرر رقم 2017/261060 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2017/11/28 
العنوان / دبي ، االإمارات العربية املتحدة - �س ب : 73311   - ت : 43304444 971+ 

املنذر اليه / بالك اير�س كافيه - �س ذ م م - فرع - يحمل رخ�سة جتارية رقم )733829( ال�سادرة من دائرة التنمية 
االقت�سادية - وعنوانه / حمل رقم 001 مالك الوحدات املفروزة يف العقار املقام على االر�س - �سيح �سعيب - اإمارة 

دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 44483322 971+ - املتحرك : 555197777 971+ - �س ب : 122224 
 يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد متاأخرات االإيجار املرت�سدة بذمتها على الوحدة رقم  1 ، الطابق االر�سي 
يف البناية رقم 3 - الكائن على قطعة االر�س رقم )0-177( الواقعة مبنطقة �سيح �سعيب 2 - اإمارة دبي يف غ�سون 
اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  واال  االع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ  وذل��ك من  يوما  ثالثني 
باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني  املوؤجرة و�سداد متاأخرات 
االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ االخالء الفعلي مع الزامها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ب���  والكائنة  رقم 50589(  م )رخ�سة  م  ذ  �س   - ، منطقة حرة  بوينت  �سركة جولدن 
، دب��ي دول��ة االمارات  ، �س ب : 502068  مكتب رق��م 115 مبنى 8 الطابق االأر���س��ي 
هذه  ترغب   ، االبداعية  للمجمعات  دبى  �سلطة  لدى  واملرخ�سة   ، املتحدة  العربية 
ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س االدارة 
يف اجتماعة الذى عقد بتاريخ  2018/1/8 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة - وفقا لذلك 
عليه  مواجهتها  فى  مطالبات  اى  ولديه  باالمر  معنى  ط��رف  ب��اأى  ال�سركة  تهيب 
الربيد  االع��الن عن طريق  ه��ذا  تاريخ  املطالبات خ��الل 45 يوما من  ه��ذه  تقدمي 

امل�سجل او االت�سال ب : ال�سيد : �سراج نريا واال
ا�سم ال�سركة : االأيوبي لتدقيق احل�سابات  

�س ب : 27629 ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم  3367200-04   الربيد االلكرتوين : 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

  اإعالن �شطب قيد
املالية  واال���س��ت�����س��ارات  للتدقيق  �سيما  �سركة  ال�����س��ادة/  ب��اأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن   
واالدارية - ابوظبي  )اجلن�سية : االردن(  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة 
 : ب  ، �س  يو�سف  بن  / عمري  بناية   - �سارع حمدان   : )العنوان  ابوظبي  ام��ارة  يف 
33753(  واملقيدة حتت رقم )4940( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة. وتنفيذاً 
الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س 
لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من ال�سادة 
اأ�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز 

�سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد
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اإعالن بالن�شر

 رقم 2018/1428 
املنذر : فار�س عبدالرحمن حممد �سالح بن فار�س - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليه : كرافت ميد لتجارة االثاث - �س ذ م م 
املو�سوع : طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم 2018/1/20786

ال�سنة  عن  عليه  املرتتبة  االيجارية  القيمة  وت�سديد  العقد  بتجديد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
االيجارية احلالية يف مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ا�ستالمها هذا االنذار واال �سي�سطر املنذر 
اأ�سفا التخاذ االجراءات القانونية والق�سائية الالزمة للمطالبة باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها 
للمنذر خالية من ال�سواغل باحلالة التي ت�سلمها عليها وت�سليم جميع املفاتيح و�سداد امل�ستحقات 
املاء  ح�ساب  وت�سوية  �سرر  من  بها  حلق  يكون  قد  ما  ا�سالح  مع  بذمتها  املرت�سدة  االيجارية 
اليه  املنذر  وال�سرر مع حتميل  التعوي�س اجلابر للعطل  �سغلها للعني مع  والكهرباء عن مدة 

كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/87  بيع عقار مرهون 

مو�سوع الق�سية : طلب بيع عقار مرهون باملوا�سفات االتية )اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ 
امل�ساحة :  ال�سقة 2002 - رق��م االر���س 202 -  ت��اور بي - رق��م  املبنى فيوز  ا�سم  زاي��د - 

1.362.00 قدم مربع(   
طالب االعالن : طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري - �س م ع  املطلوب اعالنه : املنفذ 

�سده / 1- ح�سني هو�سنك امريي بهزادي  - جمهول حمل االقامة. 
مو�سوع االإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة 
ار�س بياناتها : رقم االر�س : 202 - املنطقة : �سارع ال�سيخ زايد - ا�سم املبنى : فيوز تاور 
بي - رقم ال�سقة : 202 - امل�ساحة : 1.362.00 قدم مربع وذلك يف حدود قيمة املطالبة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/23  بيع عقار مرهون 

مو�سوع الق�سية : بيع عقار مرهون باملوا�سفات التالية )اإمارة دبي - املنطقة : 
وادي ال�سفا 6 - رقم االر�س 2365 - امل�ساحة : 806.12 مرت مربع( 

طالب االعالن : طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري - �س م ع  املطلوب اعالنه : 
املنفذ �سده / 1- تورج ح�سني عبا�سبور   - جمهول حمل االقامة. 

مو�سوع االإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة 
عن  �سقة ار���س - املنطقة : وادي ال�سفا 6 - رقم االر���س : 2365 - امل�ساحة : 
806.12 مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب به )5.220.000( درهم ، وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1336 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة كو�سى التجارية - �س ذ م م 2-حممد كا�سف ابراهيم حممد ابراهيم ب�سفته كفيل 
�سامن ملديونية �سركة كو�سى التجارية - �س ذ م م 3- حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم ب�سفته كفيل �سامن 
�سامن  كفيل  ب�سفته  حممد  خو�سى  ���س��ودرى  ابراهيم  حممد   -4 م  م  ذ  �س   - التجارية  كو�سى  �سركة  ملديونية 
ملديونية  و�سامنة  كفيلة  ب�سفتها  ���س   م  د  م  كو  تريدجن  م 5-كو�سى  م  ذ  �س   - التجارية  كو�سى  �سركة  ملديونية 
�سركة كو�سى التجارية - �س ذ م م 6- ابراهيم ل�سناعة املواد الغذائية - �س ذ م م  ب�سفتها كفلية و�سامنة ملديونية 
�سركة كو�سى التجارية - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2017/12/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك ابوظبي التجاري - بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما 
بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 20930328.21 درهم )ع�سرون مليون وت�سعمائة وثالثون الف وثالثمائة 
وثمان وع�سرون درهما وواحد وع�سرون فل�سا( وفوائده القانونية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�سداد والزمتهم امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2017/2036 احوال نف�س م�شلمني 
اأن  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  املعاينة   �سالح  مقبل  امي��ان  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / �سايع ن�سر �سايع عبداهلل  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2018/2/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سايع ن�سر �سايع عبداهلل 
بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : - 1- باثبات طالق املدعي - للمدعي عليها - 
يف غ�سون �سهر 2017/9 ، طلقة اوىل رجعية ، اآلت اىل طلقة بائنة بينونة �سغرى 
النق�ساء العدة دون مراجعة ، الحتل له بعدها اال بعقد و�سداق جديدين ، والزمت 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�ساريف.   بالر�سوم  املدعي 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : كابيتال اند�سرتيز اند انف�ستمنت�س - �س ذ م م    
القانوين  ال�سكل   - تيكوم   - ت��اور  راي��ز  اي  ملك   )  19C16  ( مكتب   : العنوان 
بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م    585063  : ال��رخ�����س��ة  رق���م  حم������دودة.  م�����س��وؤول��ي��ة  ذات   :
باأنه  ب��دب��ي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   998645  : ال��ت��ج��اري 
اأعاله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/3/4 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
مطالبة  اأو  اع���رتا����س  اأي  ل��دي��ه  م���ن  وع��ل��ى   2018/3/4 ب��ت��اري��خ   دب���ي  حم��اك��م 
العنوان  قانونيون   حما�سبون  مينون  موري�سون  املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم 
ه��ات��ف  04-2762233   - ال��ت��ج��اري  اخل��ل��ي��ج   - م��ي��ن��ون  راج���و  م��ل��ك   : مكتب 1502 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-4221680  : فاك�س 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/ موري�سون مينون حما�سبون قانونيون  
 العنوان : مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف  04-2762233 
التنمية االقت�سادية بدبي  دائرة  فاك�س : 4221680-04 - مبوجب هذا تعلن 
اند  اأع��اله لت�سفية  كابيتال اند�سرتيز  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني 
انف�ستمنت�س - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/3/4  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/3/4 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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يف الدعوى  رقم   2017/610 عقاري كلي 

املدعي عليها : انزهيليكا ياكوبوفا 
tamer.mansy@gmail.com : العنوان

بناء على حكم  حمكمة دبي االبتدائية ، بندب اخلبري الهند�سي املخت�س �ساحب 
املذكورة  االطراف  من  يرجى    ، املحكمة  خرباء  بجدول  املقيدين  من  الدور 
احل�سور الجتماع اخلربة يوم االحد املوافق 2018/3/11  ال�ساعة الثانية ع�سر 
والن�سف ظهرا )12.30( يف غرفة االجتماعات رقم 4 - الطابق الثاين - املبنى 
-B- دائرة التنمية االقت�سادية - قرية االعمال - بجانب دوار ال�ساعة - يرجى 

تزويد اخلبري مبذكرة �سارحة مع حافظة م�ستندات.  
 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653
 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�شر لجتماع خربة

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك :التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 278240    بتاريخ : 2017/08/16
باإ�سم : كاثرين �سيدونيو 

وعنوانه : فيال يل اأكا�سيا�س ، اأفينيو ثيريي ، تاماري�س ، اف-83500 ال �سني �سور مري ، فرن�سا.
�سورة العلمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

باللغة   MOLLY BRACKEN ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و����س���ف   
االإجنليزية.

اال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111965
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/08/30 وامل�سجلة حتت الرقم: 107302 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111966
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/08/30 وامل�سجلة حتت الرقم: 107303 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، اأدوات 
، مواد التوجيه  اآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأث��اث(   ، او التلوين  ، فرا�سي الدهان  ومواد الفنانني 
اأخ��ري (، ح��روف الطباعة  ال��واردة يف فئات  التغليف البال�ستيكية )غري  ، م��واد  والتدري�س )ع��دا االأجهزة( 

،الكلي�سيهات )الرا�سمات(
انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111967
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/06/30 وامل�سجلة حتت الرقم: 105250 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة وتوجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي .

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

EAT 112966 EAT 37174EAT 37173 EAT 37175

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111969
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/02/02 وامل�سجلة حتت الرقم: 99823 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية ، ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون العقارية .

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111971
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/06/07 وامل�سجلة حتت الرقم: 104127 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
اإن�ساء املباين واالإ�سالح ، خدمات الرتكيب اأو التجميع .

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111973
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/05/20 وامل�سجلة حتت الرقم: 103578 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
االإت�ساالت .

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111975
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/06/30 وامل�سجلة حتت الرقم: 105251 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
النقل ، تغليف وتخزين ال�سلع ، تنظيم الرحالت وال�سفر .

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

EAT 37176 EAT 37177 EAT 37178 EAT 37179

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111977
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/06/30 وامل�سجلة حتت الرقم: 105252 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :40
معاجلة املواد.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111979
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/05/20 وامل�سجلة حتت الرقم: 103577 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية و الثقافية.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111981
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 45005 ،   ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/06/07 وامل�سجلة حتت الرقم: 104128 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
اخلدمات العلمية والتقنية ، خدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل و االأبحاث 

ال�سناعية ، خدمات ت�سميم و تطوير عتاد وبرامج احلا�سوب.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 

وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111983
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2011/02/02 وامل�سجلة حتت الرقم: 131193 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات توفري الطعمة و امل�سروبات الغري كحولية ، االإيواء املوؤقت.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 
وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

EAT 37180 EAT 37181 EAT 37182 EAT 37183

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 111985
باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، االإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/06/30 وامل�سجلة حتت الرقم: 105253 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :45
حلماية  اأمنية  خدمات   ، االأف��راد  حلاجات  تلبية  اأخ��رون  يقدمها  واجتماعية  �سخ�سية  خدمات 

املمتلكات واالأفراد ، خدمات قانونية.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/01 

وحتى تاريخ: 2028/05/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك

�س. بنك دولة الهند

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112843      بتاريخ 2008/05/15                         

با�س��م: �س. بنك دولة الهند

وعنوانه: �س ب 45035، دبي، االمارات العربية املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )102106(        بتاريخ: 2010/04/20

والواقعة بالفئة : 36

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/05/15                 وحتى تاريخ :  2028/05/15    

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك

�س. بنك دولة الهند 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112844        بتاريخ 2008/05/15                               

با�س��م: �س. بنك دولة الهند

وعنوانه: �س ب 45035، دبي، االمارات العربية املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )126165(      بتاريخ: 2010/11/29

والواقعة بالفئة : 36

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 15/ 2018/05                 وحتى تاريخ :  2028/05/15    

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112845          بتاريخ 2008/05/15                      

با�س��م: �س. بنك دولة الهند

وعنوانه: �س ب 45035، دبي، االمارات العربية املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )108362(        بتاريخ: 2010/10/24

والواقعة بالفئة : 36

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/05/15                   وحتى تاريخ :  2028/05/15   

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268

EAT 37184

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك
�سماء �سمرية لالأزياء �س.ذ.م.م

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 62959        بتاريخ: 2004/08/14م
امل�سجلة حتت رقم : 49675       بتاريخ:  20/ 2004/12م                 

با�س��م: �سماء �سمرية لالأزياء �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب رقم 44185، دبي االإمارات العربية املتحدة

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )131( – )2013/08/1 م (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س اجلاهزة مبا يف ذلك االأحذية بجميع اأنواعها وال�سبا�سب.
الواق�عة بالفئة: 25

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تن���ازل رقم :2

ا�سم مالك العالمة: �سماء �سمرية لالأزياء �س.ذ.م.م
ا�سم املتنازل له : �سوارا للتجارة العامة �س.ذ.م.م

مه�نته: �سركة ذات م�سئولية حمدودة
جن�سيته: االإمارات العربية املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته: : �س.ب رقم 44185، دبي االإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/2/28  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /    200
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  7  مار�س 2018 العدد 12268 العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/307   تنفيذ جتاري  

                         اىل املنفذ �سدهم/1- �سركة جمتبى �سعبان للتجارة - ذ م م 2- جمتبى م�سطفى �سعبان 
ذ  �س    - العامة  للتجارة  3-ه��ود  م  م  ذ  �س   - للتجارة  �سعبان  �سركة جمتبى  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته 
للكمبيوتر  �سهند  �سركة   -4 م  م  ذ  �س   - للتجارة  �سعبان  �سركة جمتبى  ملديونية  كفيل �سامن  ب�سفتها  م  م 
وااللكرتونيات - ذ م م - ب�سفتها كفيل �سامن ملديونية �سركة جمتبى �سعبان للتجارة - �س ذ م م 5- اف�سني 
ايرج ا�ستاد علي خمملباف ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �سركة جمتبى �سعبان للتجارة - �س ذ م م جمهول 
اأقام  حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي ايران وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد 
درهم اىل  وق��دره )9936973.33(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  - بالزام املدعي عليهم االوىل والثاين واخلام�س بالت�سامن والتكافل فيما 
بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي : مبلغ )7.104.991.27( درهم )�سبعة ماليني ومائة واربعة االف وت�سعمائة 
احل�ساب  غلق  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  الب�سيطة  والفوائد  فل�سا(  ع�سرة  و�سبعة  درهما  وت�سعون  وواح��د 
احلا�سل يف 2013/10/4 وحتى قيد النزاع يف 2015/9/16 ، والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من اليوم 
التايل للتاريخ االخري وحتى ال�سداد التام ، وذلك عن احل�ساب اجلاري االأول رقم )101021307320( مبلغ 
)842.132.06( درهم ، )ثمامنائة واثنان واربعون الفا ومائة واثنان وثالثون درهما و�ستة فلو�س( ، والفوائد 
الب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ غلق احل�ساب يف 2006/2/27 وحتى قيد النزاع يف 2015/9/16 والفوائد 
، وذلك عن احل�ساب  التام  ال�سداد  اليوم التايل للتاريخ االخري حتى  القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
اجلاري الثاين رقم )0181021307300( - بالزام املدعي عليهما الثالث والرابع بالت�سامن والتكافل مع باقي 
املدعي عليهم ب�سداد املبالغ املحكوم.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

     اإعادة اإعالن ح�شور مدعي عليه بالن�شر 
يف اللتما�س 25  ل�شنة 2018   

اىل امللتم�س �سدها / اربيان جلف لل�سقق الفندقية الرب�ساء - �س ذ م م 
مبا ان امللتم�س / عبدالقادر م�سطفى قدور - عبدالغني حممد مالح 

امل��رك��ز بطلب  ام���ام  اي��ج��ارات  ل�سنة 2018  االل��ت��م��ا���س 25  اأق���ام �سدكم  ق��د 
 66000 مبلغ  ب�سداد  �سدها  امللتم�س  ال��زام   + االيجار  عقد  ف�سخ  الزامكم  
درهم للمدعي كتعوي�س عن قيمة فرع اخلدمات وفرق القيمة االيجارية 
الزام   + �سكنية عادية  ال�سقق من فندقية اىل وح��دات  للعقار بعد حتويل 

امللتم�س �سدها بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم  االربعاء 
)اال�ستئنافية  الق�سائية  اللجنة  امام  2.00م  ال�ساعة   2018/3/11 املوافق 
اأمر  وق��د   ، واالأم����الك  االرا���س��ي  ب��دائ��رة  امل��رك��ز  واملنعقدة مبقر  الثانية( 
ف��اأن��ت مكلف  ال��ن�����س��ر.   ت��اري��خ  اي���ام م��ن  ث��الث��ة  امل�سافة اىل  بتق�سري م��دة 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اإخطار  بالئحة التنفيذ رقم 04/01660/2018 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/00668/2018  جتاري 

اىل املنفذ �سده / �سمر انرتنا�سيونال �سريف�سي�س جينريال تريدينج - �س م م 
 s06 حمل رقم x18 وعنوانه : ور�سان االوىل انرتنا�سيونال �سيتي احلي االجنليزي بناية

اأن الطالب التنفيذ / رعنا ح�سن وعنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي احلي الفرن�سي بناية  مبا 
االوىل   ور�سان   14 رقم  حمل   P20

قد حت�سل على احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00668/2018 جتاري ايجارات ، فقد تقدم 
طالب التنفيذ بهذه الالئحة لتنفيذ ما ورد يف منطوق احلكم.  

ومن ثم فقد تقدم طالب التنفيذ بطلب يلتم�س فيه : 
1- اخالء عقار - اخالء لعدم �سدا االجرة

2- مطالبة مالية - الزام بقيمة ايجارية  22.500.00 درهم 
3- مطالبة مالية -  ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى االخالء الفعلي 30.000.00 درهم 

4- مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
وفقا للحكم والالئحة التنفيذية املرفقة بهذا االإخطار. 

حال  ويف   ، االخ��ط��ار  ه��ذا  ت�سلمكم  تاريخ  من  احلكم  منطوق  بتنفيذ  مكفون  فانكم   ، لذلك 
اتخاذ  يتم  �سوف  االع��الن  لهذا  ا�ستالمكم  تاريخ  ي��وم من   15 خ��الل  التنفيذ  امتناعكم عن 

االجراءات القانونية املنا�سبة بحقكم وفقا لطلبات طالب التنفيذ.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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مذكرة اإعالن بالن�شر بورود التقرير  

 2017/164 جتاري كلي 
م م  ذ   - ح  م  ���س   - الغذائية  لل�سناعات  اخلليجية  1-املت�سامنة   : عليهم  امل��دع��ي   اىل 

2-اياد فالح ح�سن العزاوي  3- نداء يا�سني عبدالرازق التماري  4- �سركة يو�سف الر�سيد 
للتجارة العامة - ذ م م  5- املت�سامنة اخلليجية لل�سناعات الغذائية - م م ح 

حيث ان املدعي / م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
امام  باحل�سور  فانت مكلف  ل��ذا  كلي  2017/164 جت��اري  رق��م  الدعوى  عليكم  اق��ام  قد 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االوىل  الكلية  التجارية  الدائرة  االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حمكمة 
وكيل معتمد عنك يف متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا من يوم االحد املوافق  2018/3/11 
وذلك لالجابة عن الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع واال�ستالم ن�سخة من 
التقرير ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سالك لوكيل معتمد عنك يف الوقت 

املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا. 
  امني �شر  - حممد عطية       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإعالن بالن�شر 

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

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

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

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

من ال�سواغل وبالزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات  ومقابل اتعاب املحاماة. 
وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام  - مما يقت�سي ح�سورك اىل مكتب ادارة الدعوى مبحكمة راأ�س اخليمة 

يوم االحد املوافق 2018/3/11 م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.  
حرر بتاريخ : 2018/3/4

 مدير  اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�س  

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 356
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل مراد علي حممد االمريي - اإماراتي اجلن�سية  وال�سيدة/ بريجي�س 
زاهره وافع احل�سن - هندية اجلن�سية وال�سيدة / فوزية ح�سن ر�سا مهدي زيدي - هندية اجلن�سية يرغبون 
 - ال�سام�سي  الهامور  جمعه  عثمان  �سعاد  ال�سيدة/  اىل  ح�سة   %100 البالغة  ح�ستهم  كامل  وبيع  بالتنازل 
اإماراتية اجلن�سية 51% ح�سة وال�سيدة / �سدره رزاق مفتح كرمي - باك�ستانية اجلن�سية 24% ح�سة وال�سيد / 
وجاهت رزاق بهاتي عبدالرزاق بهاتي - باك�ستاين اجلن�سية 25% ح�سة يف الرخ�سة التجارية - �سوبر ماركت 
واحة ليوا - ذ م م ترخي�س رقم )742470( - حيث مت االتفاق بني ال�سركاء على تغيري اال�سم التجاري وذلك 

من :  اال�سم التجاري من : �سوبر ماركت واحة ليوا - ذ م م - اىل �سوبر ماركت �سدره رزاق - ذ م م 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
التباع  املذكورة  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ 

االجراءات القانونية

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 352

البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  باك�ستاين   ، حممد  �سري  اهلل  اكرام  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الكهربائية  االجهزة  لتجارة  �سري  حممد  )اكرام  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
امل�ستعملة( مبوجب رخ�سة رقم )624899( اىل ال�سيد/ �سري علم �سري حممد ، باك�ستاين اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر ، تغيري وكيل خدمات ، تغيري اال�سم التجاري 

والن�ساط وهو كما يلي :
اال�سم ال�سابق : اكرام حممد �سري لتجارة االجهزة الكهربائية امل�ستعملة 

اال�سم التجاري اجلديد : ال�سيف الف�سي لتجارة االجهزة الكهربائية امل�ستعملة 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 355

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ اوين كري�سنان ناير جوبال كري�سنان ناير - هندي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�سته )30%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل 
ال�سيد/ فال�سا كومار كاناكابرامبيل - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )مركز ال�سمان الطبي( 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من   )534403( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست 
بال�سارقة  - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( اىل 

)�سركة اعمال مهنية( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

الدائرة التجارية اجلزئية الرابعة 
الدعوى رقم 2017/6557 جتاري جزئي  

املرفوعة من املدعي / بنك م�سر 
وميثله قانونا / مكتب القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون 

�سد املدعي عليها واملطلوب اعالنها : خديجة تريبو ديفيد�سون - اإماراتية اجلن�سية 
قد حتدد موعد اجتماع اخلربة امل�سرفية يوم االربعاء املوافق 2018/3/7 م ال�ساعة الثالثة والن�سف 
بعد الظهر مبقر املدعية / بنك م�سر ، وعنوانهم : ال�سارقة - كورني�س البحرية - بناية كري�ستال 
بالزا - ال�سوؤن القانونية  - يرجى من املدعي عليه او من ينوب عنه قانونا يف الدعوى املذكورة اعاله 
ح�سورك اجتماع اخلربة يف املوعد املحدد اعاله امام اخلبري احل�سابي وامل�سريف / عبداهلل حممد 

ال�سم�سي ، لالت�سال هاتف متحرك : 6285562 050 - فاك�س رقم : 5387711 06 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف 
عبداهلل حممد ال�شم�شي                  

دعوة لجتماع اخلربة 
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الدعوى رقم 2017/2171 جتاري كلي 

ال�سيد/ عبدال�سمد حممد حممد عبداحلميد )املدعي عليه( 
بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة التجارية الكلية بندبي خبريا م�سرفيا 
اأبوظبي التجاري املدعي  يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من ال�سادة/ بنك 
معتمدا ميثلكم  وكيال  او  اخل��ربة  يرجى ح�سوركم يف جل�سة  عليه   - �سدكم   -
املوافق  الثالثاء  ي��وم  وذل��ك  ال��دع��وى  تخ�س  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي 
املرزوقي  : عبداملجيد  2018/3/13  يف متام 1.00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري 
والكائن باإمارة دب��ي  - �سارع بني يا�س - بناية برج امل�سرف - 15 - مكتب رقم 

1504  موبايل : 0506111421  - ت : 026274177  ، ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة
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 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : خورفكان   - والت�سديقات  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
يعقوب عبداهلل مراد عبداهلل الرئي�سي ، اجلن�سية : االإمارات ، وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف اال�سم التجاري الفجالة للخياطة والتطريز ، 
ن�ساط الرخ�سة تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية )العباءات الن�سائية( ، تف�سيل 
وخياطة املالب�س الن�سائية ، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة 
مهنية رقم 241741 ال�سادر بتاريخ 1993/8/22 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان. 
اىل ال�سيد/حممد امداد �سودهري حممد نزول ، اجلن�سية : بنغالدي�س - ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�شر

 رقم   2018/1/1382   
املنذر/ املوؤجر : �سركة بلو باي للعقارات - �س ذ م م 

املنذر اليه : �سركة ال�سورة الذهبية لتقنية املعلومات - �س ذ م م 
جمهويل حمل االقامة

بال�سيكات  واملثبتة  االيجار  بدل  من  املرت�سدة  للمبالغ  الكامل  بال�سداد  نكلفكم 
 )7( خالل  دره��م  وثمامنائة  الفا  وت�سعون  ثالثة   )93.800( بقيمة  املرجتعة 
ا�سفا باال�سافة  ايام من تاريخ تبلغكم االنذار ب�سكل قانوين واال �ساأ�سطر  �سبعة 
بالقيمة  مبطالبتكم  والق�سائية  القانونية  االج�����راءات  جميع  ب��ات��خ��اذ  ملوكلي 

االيجارية مع ت�سمينكم كافة الر�سوم وامل�ساريف وقد اعذر من انذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن

املرجع : 353
 ، ر�سيد  معز  زوجة  ر�سيد  معز  �سهناز  ال�سيدة/   بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�ستانية اجلن�سية ، ترغب يف بيع كامل ح�س�سه البالغة 50% يف مطعم البامبو 
ال�سيني رقم الرخ�سة : 506562 وذلك اىل ال�سيد/ معز علي بهائي ر�سيد ، كندا 

اجلن�سية  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 

لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 57

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / كافيتا نيل كومار ، هندية اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة  100% وذلك اىل كال من ال�سيدة / �سونيتا �سانتو�س 
نيتو موهاندا�س هندية  ال�سيدة / روهرا  بن�سبة 20% واىل  ، هندية اجلن�سية  جي�سوال 
اجلن�سية بن�سبة 80% وذلك يف الرخ�سة با�سم با�سم )�سالون اخلمائل لل�سيدات( تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية رقم )511980(  مت تغيري ال�سكل القانوين من 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1699  ا�شتئناف مدين   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- خلف احمد حممد احمد مو�سى  جمهول حمل 
 االقامة مبا ان امل�ستاأنف /دبي بون اند جوينت �سنرت منطقة حرة - ذ م م 
مدين   2017/508 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد 
املوافق  االح����د   ي���وم  جل�سه  ل��ه��ا  وح����ددت   2017/12/25 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/4/15
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1392   

املنذر / ورثة املتوفى - اإبراهيم احمد عبداهلل ال علي وميثلهم / ناجي اإبراهيم اأحمد عبداهلل اآل علي 
املنذر اليهما / ب�ست بر�ستيج الأدوات التجميل - �س ذ م م   ، ح�سني �سلمان داربور - جمهول حمل االقامة 

تاريخ  ، وح��ت��ى   2013/8/2 ت��اري��خ  م��ن  امل��وؤج��رة  ال��ع��ني  اي��ج��ار  بقيمة  ب��ال��وف��اء  تكليف  اإن����ذار   : امل��و���س��وع 
درهم   389.188/49 وقدره  مبلغ  باإجمايل   ،  2018/8/1

ينذر املنذر ب�سداد ح�ستكم يف االجرة امل�ستحقة لدائرة العقارات وقدرها = / 389.188/49 درهم ، والتي 
قام املنذر املنذر ب�سدادها اىل دائرة العقارات حتى ال يتعر�س ل�سحب قطعة االر�س منه ، �سرورة مراجعة 
املنذر لتنظيم عقد ايجار جديد باأجر املثل ال�سائد بال�سوق يف الوقت احلايل ، وذلك للفرتة من 2018/8/2  
ث��الث��ون يوما  ، خ��الل  اأع���اله  م��ا ورد  اع��م��ال  امل��ن��ذر �سدهما  امل��ن��ذرون م��ن  ،  يطلب   2019/8/1 ولغاية 
للو�سل  �سدكما  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  اىل  امل��ن��ذورن  ي�سطر  وبخالفه   ، بالن�سر  اإعالنكم  تاريخ  من 
، والزامكما بتزويد  ال�سواغل  املوؤجرة وت�سليمها للمنذرين خالية من  ، ملطالبتكم باخالء العني  اىل حقهم 
املنذرين مبا يفيد برائه ذمتكم من قبل هيئة الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي بدبي طوال فرتة ا�سغالكم 

للعني املوؤجرة وحتى تاريخ االخالء الفعلي ، وقد اأعذر من اأنذر، 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

   2018/1192
امل��ن��ذر : جم��م��ع دب���ي ال�����س��ن��اع��ي - ���س ذ م م - ومي��ث��ل��ه��ا ال�����س��ي��د/ حم��م��د ق��ا���س��م ، مب��وج��ب وك��ال��ة رق���م ال�سادر 

514353/2017/18 املحرر رقم 2017/261060 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2017/11/28 
العنوان / دبي ، االإمارات العربية املتحدة - �س ب : 73311   - ت : 43304444 971+ 

املنذر اليه / بالك اير�س كافيه - �س ذ م م - فرع - يحمل رخ�سة جتارية رقم )733829( ال�سادرة من دائرة التنمية 
االقت�سادية - وعنوانه / حمل رقم 001 مالك الوحدات املفروزة يف العقار املقام على االر�س - �سيح �سعيب - اإمارة 

دبي - االإمارات العربية املتحدة - هاتف : 44483322 971+ - املتحرك : 555197777 971+ - �س ب : 122224 
 يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد متاأخرات االإيجار املرت�سدة بذمتها على الوحدة رقم  1 ، الطابق االر�سي 
يف البناية رقم 3 - الكائن على قطعة االر�س رقم )0-177( الواقعة مبنطقة �سيح �سعيب 2 - اإمارة دبي يف غ�سون 
اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اىل  املنذرة  �ست�سطر  واال  االع��الن  هذا  ن�سر  تاريخ  وذل��ك من  يوما  ثالثني 
باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني  املوؤجرة و�سداد متاأخرات 
االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ االخالء الفعلي مع الزامها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ب���  والكائنة  رقم 50589(  م )رخ�سة  م  ذ  �س   - ، منطقة حرة  بوينت  �سركة جولدن 
، دب��ي دول��ة االمارات  ، �س ب : 502068  مكتب رق��م 115 مبنى 8 الطابق االأر���س��ي 
هذه  ترغب   ، االبداعية  للمجمعات  دبى  �سلطة  لدى  واملرخ�سة   ، املتحدة  العربية 
ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س االدارة 
يف اجتماعة الذى عقد بتاريخ  2018/1/8 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة - وفقا لذلك 
عليه  مواجهتها  فى  مطالبات  اى  ولديه  باالمر  معنى  ط��رف  ب��اأى  ال�سركة  تهيب 
الربيد  االع��الن عن طريق  ه��ذا  تاريخ  املطالبات خ��الل 45 يوما من  ه��ذه  تقدمي 

امل�سجل او االت�سال ب : ال�سيد : �سراج نريا واال
ا�سم ال�سركة : االأيوبي لتدقيق احل�سابات  

�س ب : 27629 ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم  3367200-04   الربيد االلكرتوين : 

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
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  اإعالن �شطب قيد
املالية  واال���س��ت�����س��ارات  للتدقيق  �سيما  �سركة  ال�����س��ادة/  ب��اأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن   
واالدارية - ابوظبي  )اجلن�سية : االردن(  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة 
 : ب  ، �س  يو�سف  بن  / عمري  بناية   - �سارع حمدان   : )العنوان  ابوظبي  ام��ارة  يف 
33753(  واملقيدة حتت رقم )4940( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة. وتنفيذاً 
الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته 
والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�س 
لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من ال�سادة 
اأ�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز 

�سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد- ادارة الت�سجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد
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اإعالن بالن�شر

 رقم 2018/1428 
املنذر : فار�س عبدالرحمن حممد �سالح بن فار�س - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليه : كرافت ميد لتجارة االثاث - �س ذ م م 
املو�سوع : طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم 2018/1/20786

ال�سنة  عن  عليه  املرتتبة  االيجارية  القيمة  وت�سديد  العقد  بتجديد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
االيجارية احلالية يف مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ا�ستالمها هذا االنذار واال �سي�سطر املنذر 
اأ�سفا التخاذ االجراءات القانونية والق�سائية الالزمة للمطالبة باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها 
للمنذر خالية من ال�سواغل باحلالة التي ت�سلمها عليها وت�سليم جميع املفاتيح و�سداد امل�ستحقات 
املاء  ح�ساب  وت�سوية  �سرر  من  بها  حلق  يكون  قد  ما  ا�سالح  مع  بذمتها  املرت�سدة  االيجارية 
اليه  املنذر  وال�سرر مع حتميل  التعوي�س اجلابر للعطل  �سغلها للعني مع  والكهرباء عن مدة 

كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/87  بيع عقار مرهون 

مو�سوع الق�سية : طلب بيع عقار مرهون باملوا�سفات االتية )اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ 
امل�ساحة :  ال�سقة 2002 - رق��م االر���س 202 -  ت��اور بي - رق��م  املبنى فيوز  ا�سم  زاي��د - 

1.362.00 قدم مربع(   
طالب االعالن : طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري - �س م ع  املطلوب اعالنه : املنفذ 

�سده / 1- ح�سني هو�سنك امريي بهزادي  - جمهول حمل االقامة. 
مو�سوع االإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة 
ار�س بياناتها : رقم االر�س : 202 - املنطقة : �سارع ال�سيخ زايد - ا�سم املبنى : فيوز تاور 
بي - رقم ال�سقة : 202 - امل�ساحة : 1.362.00 قدم مربع وذلك يف حدود قيمة املطالبة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/23  بيع عقار مرهون 

مو�سوع الق�سية : بيع عقار مرهون باملوا�سفات التالية )اإمارة دبي - املنطقة : 
وادي ال�سفا 6 - رقم االر�س 2365 - امل�ساحة : 806.12 مرت مربع( 

طالب االعالن : طالب التنفيذ / بنك دبي التجاري - �س م ع  املطلوب اعالنه : 
املنفذ �سده / 1- تورج ح�سني عبا�سبور   - جمهول حمل االقامة. 

مو�سوع االإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة 
عن  �سقة ار���س - املنطقة : وادي ال�سفا 6 - رقم االر���س : 2365 - امل�ساحة : 
806.12 مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب به )5.220.000( درهم ، وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1336 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة كو�سى التجارية - �س ذ م م 2-حممد كا�سف ابراهيم حممد ابراهيم ب�سفته كفيل 
�سامن ملديونية �سركة كو�سى التجارية - �س ذ م م 3- حممد عاطف ابراهيم حممد ابراهيم ب�سفته كفيل �سامن 
�سامن  كفيل  ب�سفته  حممد  خو�سى  ���س��ودرى  ابراهيم  حممد   -4 م  م  ذ  �س   - التجارية  كو�سى  �سركة  ملديونية 
ملديونية  و�سامنة  كفيلة  ب�سفتها  ���س   م  د  م  كو  تريدجن  م 5-كو�سى  م  ذ  �س   - التجارية  كو�سى  �سركة  ملديونية 
�سركة كو�سى التجارية - �س ذ م م 6- ابراهيم ل�سناعة املواد الغذائية - �س ذ م م  ب�سفتها كفلية و�سامنة ملديونية 
�سركة كو�سى التجارية - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2017/12/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك ابوظبي التجاري - بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما 
بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 20930328.21 درهم )ع�سرون مليون وت�سعمائة وثالثون الف وثالثمائة 
وثمان وع�سرون درهما وواحد وع�سرون فل�سا( وفوائده القانونية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�سداد والزمتهم امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2017/2036 احوال نف�س م�شلمني 
اأن  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  املعاينة   �سالح  مقبل  امي��ان  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / �سايع ن�سر �سايع عبداهلل  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  2018/2/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سايع ن�سر �سايع عبداهلل 
بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : - 1- باثبات طالق املدعي - للمدعي عليها - 
يف غ�سون �سهر 2017/9 ، طلقة اوىل رجعية ، اآلت اىل طلقة بائنة بينونة �سغرى 
النق�ساء العدة دون مراجعة ، الحتل له بعدها اال بعقد و�سداق جديدين ، والزمت 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�ساريف.   بالر�سوم  املدعي 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : كابيتال اند�سرتيز اند انف�ستمنت�س - �س ذ م م    
القانوين  ال�سكل   - تيكوم   - ت��اور  راي��ز  اي  ملك   )  19C16  ( مكتب   : العنوان 
بال�سجل  ال��ق��ي��د  رق���م    585063  : ال��رخ�����س��ة  رق���م  حم������دودة.  م�����س��وؤول��ي��ة  ذات   :
باأنه  ب��دب��ي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   998645  : ال��ت��ج��اري 
اأعاله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/3/4 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
مطالبة  اأو  اع���رتا����س  اأي  ل��دي��ه  م���ن  وع��ل��ى   2018/3/4 ب��ت��اري��خ   دب���ي  حم��اك��م 
العنوان  قانونيون   حما�سبون  مينون  موري�سون  املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم 
ه��ات��ف  04-2762233   - ال��ت��ج��اري  اخل��ل��ي��ج   - م��ي��ن��ون  راج���و  م��ل��ك   : مكتب 1502 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-4221680  : فاك�س 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/ موري�سون مينون حما�سبون قانونيون  
 العنوان : مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف  04-2762233 
التنمية االقت�سادية بدبي  دائرة  فاك�س : 4221680-04 - مبوجب هذا تعلن 
اند  اأع��اله لت�سفية  كابيتال اند�سرتيز  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني 
انف�ستمنت�س - �س ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/3/4  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/3/4 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
يف الدعوى  رقم   2017/610 عقاري كلي 

املدعي عليها : انزهيليكا ياكوبوفا 
tamer.mansy@gmail.com : العنوان

بناء على حكم  حمكمة دبي االبتدائية ، بندب اخلبري الهند�سي املخت�س �ساحب 
املذكورة  االطراف  من  يرجى    ، املحكمة  خرباء  بجدول  املقيدين  من  الدور 
احل�سور الجتماع اخلربة يوم االحد املوافق 2018/3/11  ال�ساعة الثانية ع�سر 
والن�سف ظهرا )12.30( يف غرفة االجتماعات رقم 4 - الطابق الثاين - املبنى 
-B- دائرة التنمية االقت�سادية - قرية االعمال - بجانب دوار ال�ساعة - يرجى 

تزويد اخلبري مبذكرة �سارحة مع حافظة م�ستندات.  
 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�شر لجتماع خربة
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»م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي« يح�سد جائزة »اأف�سل
 م�سرف اإ�سالمي يف الإمارات« من جملة »اإمييا فاينان�ض« 

•• اأبوظبي-الفجر: 

جمموعة اخلدمات املالية االإ�سالمية  فاز “م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي”، 
الرائدة، بجائزة “اأف�سل م�سرف اإ�سالمي يف دولة االإمارات” خالل حفل 
ال�سرق  منطقة  يف  امل�سرفية  ل���الإجن���ازات  فاينان�س  اإمي��ي��ا  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع 
االأو����س���ط. وج���اء ف���وز امل�����س��رف ب��ه��ذه اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة ت��ق��دي��راً ل�سجله 
احلافل بالنجاح يف توفري منتجات م�سرفية مبتكرة متوافقة مع ال�سريعة 
االإ�سالمية وتلبي احتياجات عمالئه مع حر�سه الدائم على توفري اأف�سل 

خدمة ممكنة لهم.
 ،2008 العام  اإمييا فاينان�س لالإجنازات امل�سرفية يف  اإطالق جوائز  ومت 
وت�����س��ادف ن�����س��خ��ة ال���ع���ام 2018 ال���ذك���رى ال��ع��ا���س��رة ع��ل��ى اإط�����الق هذه 
التجارية  للم�سارف  املتميزة  االإجن���ازات  تكرمي  اإىل  تهدف  التي  اجلوائز 
االأ�سول  مديري  اإىل  باالإ�سافة  اأداًء،  االأف�سل  واالإ�سالمية  واال�ستثمارية 
و�سركات الو�ساطة املالية يف ال�سرق االأو�سط. ويتم اختيار الفائزين ا�ستنادا 
املحللني  نظر  وج��ه��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ق��راء،  اآراء  ا�ستطالع  نتائج  اإىل 
لل�سركات،  التنفيذيني  وامل�سوؤولني  وامل�سريف،  املايل  بالقطاع  املتخ�س�سني 

واخلرباء املاليني والباحثني امل�ستقلني.  
وبهذه املنا�سبة، قال خمي�س بوهارون، نائب رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س 
ا�ستالم  “ي�سرين  االإ�سالمي”:  اأبوظبي  “م�سرف  ل�  باالإنابة  التنفيذي 
اأف����راد عائلة امل�سرف  ف��رد م��ن  ك��ل  بالنيابة ع��ن  امل��رم��وق��ة  ه��ذه اجل��ائ��زة 
الذين اأعتز بكوين واحداً منهم، واأرى باأنها خري تكرمي للجهود الدوؤوبة 
املا�سية ل�سمان تقدمي  القليلة  ال�سنوات  التي بذلها موظفونا على مدى 
لنا  خدمة م�سرفية عاملية امل�ستوى لعمالئنا. ومتثل هذه اجلائزة حافزاً 
ملوا�سلة العمل على تطوير املزيد من املنتجات واخلدمات املقرر اإطالقها 
الحقاً والتي تهدف اإىل االرتقاء مب�ستوى جتربة عمالئنا اإىل اآفاق اأبعد. 
و�سنوا�سل التزامنا بتحقيق اأعلى م�ستوى ممكن من ر�سا العمالء وتلبية 
اإىل  ترتقي  ج��دي��دة  منتجات  واإط���الق  تطوير  ع��رب  املتغرية  احتياجاتهم 

م�ستوى تطلعاتهم«.  
ه���ذا وق���د �سهد م�����س��رف اأب��وظ��ب��ي االإ���س��الم��ي من���واً م��ت�����س��ارع��اً يف معدل 
ا�ستخدام قنواته الرقمية، حيث يتم اإمتام حوايل 2 مليون معاملة �سهرياً 
االبتكار  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  ويف  الذكية.  للهواتف  املخ�س�س  تطبيقه  عرب 
للخدمات  من�ساته  على  حتديثات  ب��اإدخ��ال  م��وؤخ��راً  امل�سرف  ق��ام  الرقمي، 
اإمتام  م��ن  عمالئه  لتمكني  الذكية  وال��ه��وات��ف  االإن��رتن��ت  ع��رب  امل�سرفية 
معامالتهم امل�سرفية بطريقة اأكرث ب�ساطة و�سرعة عرب خمتلف االأجهزة 
فروعه  من  جديدة  فئة  املا�سي  العام  خالل  امل�سرف  اأطلق  كما  الرقمية. 
امل�سرفية املزودة باأحدث احللول واخلدمات الرقمية حتت ا�سم “اإك�سرب�س 
اإثراء جتربة عمالئه ومتكينهم  بهدف  اأبوظبي االإ�سالمي”  من م�سرف 

من اإمتام معامالتهم ب�سرعة اأكرب �سمن فروعه. 

مب�ساركة 80 �سركة عربية وخليجية و�سرق اآ�سيا  
افتتاح معر�ض اجوك�ض 19 الدويل 

للمجوهرات وال�ساعات يف العني
•• العني - الفجر

اإدارة  جمل�س  ع�سو  العامري  م��رزوق  بن  حمد  مبارك  الدكتور  �سعادة  افتتح 
غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي معر�س العني الدويل اجوك�س 19 للمجوهرات 
العني  مدينة  يف  اخلبي�سي  مبنطقة  امل��ع��ار���س  ب��اأر���س  يقام  ال��ذي  وال�ساعات 
وميتد ملدة 6 اأيام. وقال بن مرزوق العامري ان تطور �سناعة املعار�س يف دولة 
االمارات يخدم الكثري من االأهداف منها خدمة امل�ستهلك والعار�سني وتن�سيط 

احلركة ال�سياحية يف الدولة.  
  واأكد العامري ان مدينة العني مدينة نامية وتتمتع ببنية حتتية متطورة وذات 
كثافة �سكانية عالية وحتتاج اىل العديد من املعار�س على مدار العام خلدمة 
الفعاليات  لدعم  اأك��رب  ب�سكل  بالرتويج  العامري  وطالب  وزائريها  قاطنيها 
واملعار�س التي تقام يف مدينة العني.  وقال خالد اأحمد اخلوري رئي�س جمل�س 
عربية  دول  �سركة من   80 م�ساركة  اإن  املعار�س  لتنظيم  البدر  موؤ�س�سة  اإدارة 
وخليجية و�سرق اأ�سيا  جاء بف�سل االهتمام الكبري الذي توليه الدولة لقطاع 
العدد من  ه��ذا  م�ساركة  اأن  اخل��وري  واأ���س��اف  النجاح  فر�س  وتوفري  املعار�س 
ال�سركات يتيح التعرف على اجلديد يف جمايل املجوهرات وال�ساعات.  وي�ستمل 
الكرمية،  واالح��ج��ار  واملجوهرات  البالتني،  الف�سة،  ال��ذه��ب،  امل��ا���س،  املعر�س 
وال�ساعات كما وفر املعر�س خمترب خا�س لفح�س املا�س واملجوهرات حلماية 
االعمال وجمع  ورج��ال  ال�سخ�سيات  كبار  االفتتاح عدد من  املت�سوقني. ح�سر 

كبري من اهايل مدينة العني.

باقة من اخلدمات الإلكرتونية والإ�سافية والنوعية ملتعاملي النادي

»اقت�سادية دبي« وجمموعة »طالل اأبوغزالة« توقعان اتفاقية لتعزيز خدمات »نادي دبي لالأعمال«
القمزي: ن�سعى اىل ا�ستمرارية تطوير النادي والو�سول اإىل فئة 7 جنوم يف ت�سنيف النجوم العاملي

اأبوغزالة يوؤكد ان جمموعته �ستعمل على تقدمي اخلدمات الإلكرتونية باأ�سلوب يحقق مزيدا من الت�سهيل لكافة املتعاملني 
•• دبي-الفجر: 

وق��ع��ت اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي ات��ف��اق��ي��ة تعاون 
بال�سراكة مع جمموعة طالل اأبوغزالة 
و�سركائه الدولية لتقدمي باقات خدمات 
ملجتمع  م�����س��اف��ة  ق��ي��م��ة  ذات  م��ت��ن��وع��ة 
اخلا�سة  اخلدمات  جانب  اإىل  االأعمال، 

بنادي دبي لالأعمال. 
وت�������س���ع���ى اق���ت�������س���ادي���ة دب������ي م�����ن ه���ذه 
املقدمة  اخلدمات  تعزيز  اإىل  االتفاقية 
اأعلى  لتحقيق  ل��الأع��م��ال  دب���ي  ن���ادي  يف 
م��ع��اي��ري ال��ت��م��ي��ز واالرت���ق���اء ب�����اأداء بيئة 
العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  وفق  االأعمال 
من  ممكنة  �سريحة  اأك��رب  اإىل  للو�سول 
الراغبني  وامل�ستثمرين  االأع��م��ال  رج��ال 

يف مزاولة اأعمالهم باإمارة دبي. 
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن ���س��ع��ادة �سامي 
ال��ق��م��زي، م��دي��ر ع���ام اق��ت�����س��ادي��ة دبي؛ 
املدير  اأب����وغ����زال����ة،  ط����الل  د.  وال�����س��ي��د 
اأبوغزالة،  ط���الل  ملجموعة  التنفيذي 
بح�سور عمر بو�سهاب، املدير التنفيذي 
التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل  لقطاع 
املدراء  م��ن  وج��ان��ب  دب���ي،  اقت�سادية  يف 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وك����ب����ار امل�������س���وؤول���ني من 
اجلانبني.

يهدف التعاون اإىل تعزيز جودة اخلدمات 
املقدمة للعمالء التي من �ساأنها اأن ت�سهم 
يف تطوير تناف�سية اإمارة دبي وا�ستدامة 
طالل  جمموعة  �ستقدم  حيث  اأعمالها، 
ن��ادي دبي لالأعمال،  اأب��و غزالة خدمات 
اإىل جانب تقدمي خدمات اأخرى، مثل: 
اخل����دم����ات اال����س���ت�������س���اري���ة يف امل���ج���االت 
والقانونية،  واالإداري���������ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
والدرا�سات  ال�سوقية  االأبحاث  وخدمات 
االإدارية، ودرا�سات اجلدوى، واخلدمات 
املحا�سبية،  واخل����دم����ات  ال�����س��ري��ب��ي��ة، 
من  وغ��ريه��ا  الفكرية  امللكية  وخ��دم��ات 
االأخ��رى. و�ستتوىل جمموعة  اخلدمات 
الدولية  و����س���رك���اه  اأب����وغ����زال����ة  ط�����الل 
اليومية  واالإدارة  االإ���س��راف  م�سوؤولية 
وت�سغيل نادي دبي لالأعمال، اإىل جانب 
تطبيق معايري برنامج ت�سنيف النجوم 
ال��ع��امل��ي مل���راك���ز اخل���دم���ة ال�������س���ادرة عن 
مكتب رئا�سة الوزارة، مع املحافظة على 
اأقل  احل��ايل )6 جن��وم( على  الت�سنيف 

تقدير.

القمزي:  ���س��ع��ادة  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
دور  تعزيز  اإىل  دب��ي  اقت�سادية  “ت�سعى 
ن��ادي دب��ي لالأعمال، وم��ن ه��ذا املنطلق 
ي�سرنا توقيع هذه ال�سراكة، الهادفة اإىل 
على  والعمل  النادي  تطوير  ا�ستمرارية 
ت�سنيف  7 جن��وم يف  فئة  اإىل  ال��و���س��ول 
النجوم العاملي، وذلك من خالل توفري 
امل�سافة  القيمة  باقة من اخلدمات ذات 
لتلبية  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��ع  بال�سراكة 
جميع احتياجات رجال االأعمال يف مكان 

واحد«.
جمموعة  “تعترب  ال��ق��م��زي:  واأ����س���اف 
من  الدولية  و�سركائه  اأبوغزالة  طالل 
يف  وا�سعة  خ��ربة  ذات  العاملية  ال�سركات 
املتميزة،  واخل���دم���ات  ال��ت��ط��وي��ر  جم���ال 
امل��رح��ل��ة املقبلة  اأن  ون��ح��ن واث��ق��ون م��ن 
تفوق  متميزة  خ��دم��ات  تقدمي  �ست�سهد 
ومنت�سبي  اأع�����س��اء  ومتطلبات  ت��وق��ع��ات 
ن���ادي دب���ي ل��الأع��م��ال، وم���ن امل��ت��وق��ع اأن 
ن��الح��ظ ت��واف��د وج����ذب ع���دد اأك����رب من 
كبار ال�سخ�سيات الراغبني يف االن�سمام 
ل���ل���ن���ادي واال�����س����ت����ف����ادة م����ن اخل���دم���ات 

املتوفرة فيه«.

وعرب اأبوغزالة عن اعتزازه بتوقيع هذه 
االتفاقية مع اقت�سادية دبي والتي متثل 
منوذجاً يحتذى به على م�ستوى العامل 
الدولة  تقدمها  التي  اخلدمات  اإدارة  يف 
ملواطنيها وللم�ستثمرين من كافة انحاء 
العامل والتي كان لها دور كبري يف تعزيز 
الريادي  ال��ع��امل��ي��ة ودوره�����ا  دب���ي  م��ك��ان��ة 
���س��رياً على روؤي���ة وتوجيهات  يف االب���داع 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل. 
واأكد اأن جمموعته الرائدة على م�ستوى 
اخلدمات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ستعمل  ال��ع��امل 
من  مزيد  يحقق  باأ�سلوب  االإلكرتونية 
الراغبني  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل��ك��اف��ة  الت�سهيل 
يف احل�������س���ول ع���ل���ى خ����دم����ات ال����دائ����رة 
واخلدمات احلكومية االأخرى التي يتم 

تقدميها اأي�ساً يف نادي دبي لالأعمال.
بتوقيع مذكرة  اع���ت���زازه  ع��ن  ع��رب  ك��م��ا 
نادي  الإدارة  دب��ي  اقت�سادية  م��ع  تفاهم 
وال���ذي ي�سم نخبة من  ل��الأع��م��ال  دب��ي 
الدولة لتقدمي  االأع��م��ال يف  ق��ادة قطاع 
كل ما يلزم من خدمات لتطوير اأعمالهم 

املتعارف  التميز  م�ستويات  اأع��ل��ى  على 
ع��ل��ي��ه��ا دول���ي���اً ب���ل اأك����رث م���ن ذل���ك ومبا 
عاملياً  دب��ي  اإم����ارة  و�سمعة  مبكانة  يليق 
وخربة جمموعة طالل اأبوغزالة بكافة 
جماالت اخلدمات املهنية واال�ست�سارية.

وتق�سم خدمات نادي دبي لالأعمال اإىل 
باأع�ساء  االأول  يخت�س  بحيث  ق�سمني، 
اأع�ساء  لغري  �سيكون  الثاين  اأما  النادي 
النادي. و�ستتابع اقت�سادية دبي عن كثب 
اآلية تطوير نادي دبي لالأعمال، ومدى 
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  ج����ودة 
ت��ك��ون خ��دم��ة م��ت��م��ي��زة واالأوىل  ب��ح��ي��ث 
دبي.  يف  ال�سخ�سيات  لكبار  نوعها  م��ن 
توفري  اإىل  لالأعمال  دبي  ن��ادي  ويهدف 
لتقدمي جميع اخلدمات  نافذة موحدة 
احل���ك���وم���ي���ة خ�����الل ي�����وم ع���م���ل واح�����د، 
قاعة  يف  م��رتف  با�سرتخاء  واال�ستمتاع 
املتخ�س�س  الفريق  يقوم  ريثما  ال��ن��ادي 
باإنهاء كافة االإجراءات. ويقدم نادي دبي 
فخم  باأ�سلوب  اخلدمات  كافة  لالأعمال 
وراقي، وال�سرعة يف التنفيذ، والتوا�سل 
لتحديد موعد فوري عن طريق الهاتف 

اأو الربيد االإلكرتوين. 

بنك دبي التجاري يح�سد جائزة اف�سل تطبيق �سامل من �سركة ايثو�ض للحلول املتكاملة

اخلليج للملحة حتقق زيادة راأ�س مالها عن طريق اكتتاب حقوق الأولوية

الكتتاب ا�ستجابة لرغبة كبار امل�ساهمني يف زيادة ح�س�سهم يف ال�سركة
زيادة  اأ�سهم  ط��رح  عن  ب��االإع��الن  القاب�سة 
راأ�س املال وقيمتها يف احلد االأق�سى 448 
م��ل��ي��ون دره����م ع���ن ط��ري��ق اك��ت��ت��اب حقوق 
االأول���وي���ة، وق��د ام��ت��د االك��ت��ت��اب م��ن تاريخ 
 ،2018 م���ار����س   1 وح���ت���ى  ف���رباي���ر   11
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة االأ����س���ه���م امل��ك��ت��ت��ب بها 
367.542.584 درهم اإماراتي، لي�سبح 
ب���ذل���ك راأ������س م����ال ال�����س��رك��ة ب��ع��د ال���زي���ادة 
919.209.250 درهم اماراتي، موزعة 
بقيمة  ���س��ه��م   919.209.250 ع��ل��ى 
اإم��ارات��ي واح��د لل�سهم، حيث  اإ�سمية دره��م 
اأك��ت��ت��ب م��واط��ن��ي دول���ة االإم�����ارات العربية 
% وم���واط���ن���و دول   95 ب��ن�����س��ب��ة  امل��ت��ح��دة 
وجن�سيات   2% بن�سبة  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
اكتفت  وق����د  ه����ذا   .3% ب��ن�����س��ب��ة  اأخ������ري 
كبار  اخلليج للمالحة مبا مت تغطيته من 
متتاز  الت�سغيلية  خطتها  الأن  امل�ساهمني 
باملرحلية والتدرج يف تنمية اأ�سول ال�سركة 
ومواردها، والأن االإيرادات احلالية لل�سركة 
ت�����س��ه��د ت���زاي���د ك��ب��ري م���ن خ���الل اإج�����راءات 
عديدة قامت بها االإدارة اجلديدة اأدت اإىل 
يف  وال��ن��م��و  الربحية  نحو  ال�سركة  ان��ت��ق��ال 

االأ�سول.

•• دبي – الفجر 

يف  امل��رح��ل��ي��ة  ا�سرتاتيجيتها  م��ع  مت��ا���س��ي��اً   
اأ�سطولها  حجم  وزي���ادة  خدماتها  تو�سيع 
ب�سكل متدرج يتوافق مع القدرة اال�ستيعابية 
للعقود وم�سروعات التو�سع املتوقعة، وبعد 
جمل�س  قرر  امل�ستقبلية  اخلطط  يف  النظر 
القاب�سة  للمالحة  اخلليج  جمموعة  اإدارة 
)�س.م.ع( خالل اجتماعه الذي انعقد اأم�س 
مبا مت االكتتاب فيه من اأ�سهم الزيادة يف راأ�س 
ال�سركة  ال�سادة م�ساهمي  ال�سركة من  مال 
ال���ذي ط��رح��ت��ه ال�سركة  وم��ال��ك��ي احل��ق��وق 
للم�ساهمني  امل��ا���س��ي  ف���رباي���ر  ���س��ه��ر  خ���ال 
ومالكي احلقوق، دون طرح االأ�سهم املتبقية 
مال  راأ���س  ي�سبح  وبذلك  ال��ع��ام.  لالكتتاب 
ال�سركة 919.209.250 درهم اإماراتي 
، ح��ي��ث حت��ق��ق ت��ل��ك اخل��ط��وة اأه����داف كبار 
امل�ستثمرين يف زيادة ن�سيبهم من راأ�س املال، 
كما �ستتمكن ال�سركة عن طريق حت�سيالت 
االكتتاب من احل�سول على التمويل الالزم 
من  الق�سري  املدى  على  التو�سعات  لتنفيذ 

خطتها اال�سرتاتيجية.
ق��ام��ت جم��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج للمالحة  وق����د 

جمعة  خمي�س  �سعادة  �سرح  ال�سدد  وبهذا 
الع�سو  االإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ب��وع��م��ي��م، 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب 
“لقد  ق��ائ��اًل:  القاب�سة،  للمالحة  اخلليج 
التي  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  خ��ط��ت��ن��ا  ���س��م��م��ن��ا 
متدرجة  لتكون  االإدارة  جمل�س  اعتمدها 
تنفيذها  وي��ت��م  االأ����س���ول  ورف����ع  ال��ن��م��و  يف 
بتنفيذها يف  ب��داأن��ا  اأن  ومنذ  م��راح��ل،  على 

2016 ونحن  ع���ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن�����س��ف 
نوا�سل حتقيق جناحات واإيرادات متزايدة 
وب�����س��ك��ل م�����س��ط��رد، وه���و م���ا دف���ع العديد 
برفع  املطالبة  اإىل  امل�ستثمرين  ك��ب��ار  م��ن 
ح�����س�����س��ه��م يف ال�����س��رك��ة م���ن خ����الل طرح 
اكتتاب حقوق االأولوية، وهو ما مت اإجنازه 
الراغبون  امل�ساهمون  متكن  حيث  بنجاح 
بزيادة ح�س�سهم يف راأ�س  املال من حتقيق 

اأهدافهم �ساكرين لهم ثقتهم بنا«.
حت�سيله  مت  ما  “مقدار  بوعميم:  واأ�ساف 
من زيادة يف راأ�س املال يعادل %82 وهذا 
املرحلية  اخل��ط��ط  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ي��ك��ف��ي  امل��ب��ل��غ 
ل��ت��و���س��ع ال�����س��رك��ة وزي�����ادة اأ���س��ول��ه��ا خالل 
قرر  وبالتايل  القادمة،  الق�سرية  الفرتات 
جمل�س االإدارة االكتفاء مبا مت حت�سيله من 
قبل امل�ساهمني احلاليني وعدم التوجه اإىل 
املزيد  على  للح�سول  العام  االكتتاب  خيار 
من التح�سيالت، اإذ اإن هدف االكتتاب كان 
اال�ستجابة لرغبة كبار امل�ساهمني يف زيادة 
اأتوجه بال�سكر  ح�س�سهم يف ال�سركة، وهنا 
اجلزيل لكل من �سارك يف االكتتاب، واأخ�س 
والذين  لال�ستثمار،  تبارك  �سركة  بالذكر 
وخطتها  ب��ال�����س��رك��ة  ك���ب���رية  ث���ق���ة  اأب��������دوا 

•• دبي- د. حممود علياء

الثانية  لل�سنة  التجاري  دب��ي  بنك  ف��از 
تطبيق  “اأف�سل  بجائزة  ال��ت��وايل  على 
�سامل” �سمن جوائز اأوملبياد اخلدمات 
والتي   2017 امل��ت��ع��ام��ل��ني  ل���ت���ج���ارب 
نظمتها �سركة ايثو�س للحلول املتكاملة 
املقارنة  “موؤ�سر  ج��وائ��ز  ح��ف��ل  خ���الل 
والتي  العمالء”،  خل��دم��ة  امل��ع��ي��اري��ة 
اأبراج االإمارات  اأقيمت يف فندق جمريا 
القادة  م���ن  ال��ع��دي��د  ب��ح�����س��ور  ب���دب���ي، 
و���س��ن��اع ال���ق���رار م��ن ال��ق��ط��اع��ني العام 

واخلا�س. 
 وتعد جوائز اأوملبياد اخلدمات لتجارب 
املرموقة  اجل����وائ����ز  م����ن  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
والتي  االأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ا�سرتاتيجيات  يف  ب��ال��ت��م��ي��ز  حت��ت��ف��ي 
تطوير  نظم  وتدعم  املتعاملني  خدمة 
م�ستويات تقدمي اخلدمة للمتعاملني، 
مم���ا ي���وؤك���د امل���زاي���ا اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 

. CBDيتمتع بها تطبيق
وقال الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�س 
التنفيذي لبنك دبي التج������اري: ي�سعدنا 
اأن يت����م اختيارنا من قبل �سركة ايثو�س 

اجلائزة  بهذه  للفوز  املتكاملة  للحلول 
للمرة الثانية على التوايل. 

تاأكيداً  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  تكرمينا  وي��اأت��ي 
بها  يتمتع  التي  الرقمية  القدرات  على 
بنك دبي التجاري من خالل اال�ستثمار 

التكنولوجية  واحل���ل���ول  االب���ت���ك���ار  يف 
العم�الء  جترب�������ة  لتح�س�������ني  وذل���ك 

امل�سرفية.
جيل  تطبيق  ه��و    CBDتطبيق اإن 
للعمالء  يوفر  ال��ذي  اجلديدة  االألفية 

جت��رب��ة م�����س��رف��ي��ة رق��م��ي��ة ف���ري���دة من 
نوعها، جتمع بني ال�سال�سة وال�سفافية 
والطابع  امل�سافة  والقيمة  ج��ه��ة،  م��ن 
ال�سخ�سي من جهة اخرى، حيث يوفر 
الذكية،  كالتنبيهات  مم��ي��زة  خ��دم��ات 

وامليزانية ومتابعة النفقات، اإ�سافة اإىل 
وغريها  احل�سرية  والعرو�س  املكافاآت 

الكثري. 
كما يوفر التطبيق خدمة الفتح الفوري 
ف��ت��ح احل�ساب  ي��ت��م  ل��ل��ح�����س��اب��ات ح��ي��ث 
معدودة  دق���ائ���ق  غ�����س��ون  يف  ل��ل��ع��م��الء 
اليوم،  نف�س  يف  البطاقة  تو�سيل  م��ع 
البطاقات  واإي����ق����اف  االإب������الغ  وخ���دم���ة 
ا�ستبدالها  وطلب  امل�سروقة  اأو  املفقودة 

ب�سغطة زر واحدة.
والذي  التحكيم،  فريق جلنة  ق��ام  وق��د 
ي�����س��م خ������رباء م��ت��خ�����س�����س��ني، وق�����ادة 
بتقييم  مرموقني،  واأكادمييني  اأعمال، 
الدولية  امل��ع��اي��ري  م��ق��اب��ل  امل�������س���ارك���ات 

للتميز يف اخلدمة.
املقارنة  “موؤ�سر  تقرير  اأ�سبح  وال��ي��وم 
ال�سنوي  العمالء”  خل��دم��ة  امل��ع��ي��اري��ة 
التابع ل�سركة ايثو�س للحلول املتكاملة 
ال��ت��ق��اري��ر يف قطاع  اأه�����م  م���ن  واح�������داً 
اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ل����الأف����راد. وقد 
رك���زت ال��درا���س��ة ه��ذا ال��ع��ام على نتائج 
���س��م��ل قنوات  ال�����ذي  امل��ت�����س��وق اخل���ف���ي 
ج���ودة اخلدمة  م��دى  لتقييم  ال��ت��وزي��ع 

ور�سى العمالء.

اأننا  للم�ساهمني  ون��وؤك��د  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
وبتوجيهات  الثقة،  ه��ذه  ق��در  على  �سنكون 
جمل�س االإدارة �ستوا�سل ال�سركة تو�سعاتها 

وزيادة اأ�سولها«.
التي حققتها  االإجن����ازات  اأه��م  وم��ن �سمن 
لل�سركة  اجل��دي��دة  اال�سرتاتيجية  اخلطة 
جميع  وحل  بالكامل  ال�سركة  هيكلة  اإع��ادة 
والقانونية  امل��ال��ي��ة  واالأم������ور  امل��دي��ون��ي��ات 
ال�سابقة وت�سويتها، وكذلك اإبرام اتفاقيات 
اإطالق  اأج���ل  م��ن  ا�سرتاتيجية  و���س��راك��ات 
واحدة من اأكرب �سركات اخلدمات البحرية 
البحرية  واخلدمات  والغاز  النفط  لقطاع 

يف املنطقة. 
وتو�سيع  ب��ت��ط��وي��ر  ال�����س��رك��ة  ق���ام���ت  ك��م��ا 
اخل��دم��ات واالأع���م���ال امل��ق��دم��ة مب��ا يف ذلك 
الرقعة اجلغرافية الأعمالها وب�سم ناقلتني 
الأ���س��ول��ه��ا واإع�����ادة مت��وي��ل ن��اق��الت للمواد 
ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة وجن��ح��ت اأي�����س��اً يف تنمية 
مباحثات  يف  وال���دخ���ول  اأع��م��ال��ه��ا  حمفظة 
���س��ف��ن جديدة  ع���ل���ى  ل���ال����س���ت���ح���واذ  ب���ن���ائ���ه 
قائمة  �س�������ركات  يف  كبي�������رة  وح�����س�����س 
ل��ت��ن��وي��ع م�����س��ادر الدخل  اإق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً 

واالأعمال. 
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اجنازات جلفار الدوائية يف2017 
مليار درهم مبيعات وت�سجيل 130   1.3
منتجًا جديدًا ودخول اأ�سواق جديدة 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأعلنت �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية “جلفار” اإحدى اأكرب ال�سركات 
املُ�سّنعة لالأدوية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، حتقيق مبيعات 

. بلغت 1.3 مليار درهم  لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 
 جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س االدارة – موؤخرا - برئا�سة ال�سيخ في�سل 
الغري  االأولية  املالية  النتائج  مراجعة  ت�سمن  وال��ذي  القا�سمي  �سقر  بن 

مدققة لعام 2017 واأي�سا توّقعات العام 2018.
ياأتي االجناز يف جمال  وقال جريوم كارل، املدير العام ل�سركة “جلفار”: 
املبيعات على الرغم من التحّديات ال�سعبة املتمثلة يف ظروف غري املواتية 
ال�سيا�سي  اال�ستقرار  عدم  وح��االت  االأجنبية  العمالت  ت��داول  يف  والنق�س 
واالنخفا�س احلاد يف االأ�سعار«. وتابع قائاًل: على الرغم من كل ذلك، فقد 
متّكّنا من حتقيق اإجنازاٍت رئي�سية مبا يف ذلك، االفتتاح الر�سمي مل�سنعنا 
االأهمية  بالغة  اأ���س��واٍق  ثالثة  اإىل  ودخولنا  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
واأي�سا  و�سريالنكا.  واأوزبك�ستان  املك�سيك  وهي  �سكانها  بارتفاع عدد  تت�سم 
اإىل  باالإ�سافة  املا�سي،  العام  خ��الل  ج��دي��داً  منتجاً   130 بت�سجيل  قمنا 
توقيع اتفاقية هامة مع وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع يف االإمارات العربية 
واأ�ساف: يف  االأزم��ات.  اإم��دادات طبّية خالل حاالت  املتحدة ل�سمان توّفر 
عام 2018 بداأت جلفار بداية قويًة، بدليل اال�ستحواذ الناجح على �سركة 
جلف اإجنكت وتوقيع اتفاقيات توزيع جديدة يف اأفريقيا واآ�سيا م�سريا اىل 
عزم ال�سركة بناء خّط اإنتاج قوي ي�ساهم يف م�ساعفة النمو يف العام احلايل 
عرب اطالق �25 منتجاً جديداً يف االإمارات العربية املتحدة. ومتتلك جلفار 
16 من�ساأة �سناعية 4 منها خارج مقرها الرئي�سي يف راأ�س اخليمة موزعة 
على جبل علي بدبي واإثيوبيا وبنغالدي�س وم�سنعا يف جّدة باململكة العربية 
طاقته  وتبلغ   ، �سعودي  ري��ال  مليون   300 ان�سائه  كلفة  ،بلغت  ال�سعودية 
االنتاجية ال�سنوية مليار قر�س و300 مليون كب�سولة و30 مليون قارورة 

من ال�سرابات واملحاليل الطبية املعلقة.

وزير التجارة الإكوادوري يبحث الفر�ض 
ال�ستثمارية يف قطاع الطاقة واملياه مع »طاقة« 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  �سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  الهاجري،  �سعيد مبارك  �سعادة  التقى 
التجارة  وزي��ر  كامبانا،  بابلو  املهند�س  معايل  “طاقة”  للطاقة  الوطنية 
اخلارجية بجمهورية االإكوادور، االأ�سبوع املا�سي مبقر ال�سركة يف اأبوظبي، 
قطاع  يف  املتاحة  اال�ستثمارية  الفر�س  ال��وزي��ر  خالله  من  عر�س  وال��ذي 
املت�سارع  النمو االقت�سادي  اأن معدل  اإىل  ب��الده، منوهاً  املياه يف  و  الطاقة 
ال��ذي حققته دول��ة االإم���ارات خالل االأع��وام االأخ��رية كان له دور فاعل يف 
“ت�سرفنا  الهاجري:  قال  املقام  هذا  ويف  البلدين.   بني  العالقات  توطيد 
اأبوظبي،  بالعا�سمة  طاقة  �سركة  مقر  يف  كامبانا  بابلو  معايل  با�ستقبال 
و  االإك����وادور  يف  الطاقة  على  الطلب  تنامي  ح��ول  مناق�سات  بيننا  ودارت 
م�سروعات  يف  اال�ستثمارية  الفر�س  ع��ن  ال��وزي��ر  معايل  لعر�س  ا�ستمعنا 
الهاجري  واأ�ساف  القادمة.  االأع��وام  الكهرومائية يف بالده خالل  الطاقة 
“بالنظر اإىل كون �سركة طاقة متلك وت�سغل حمطات طاقة ومياه يف العديد 
من دول اإفريقيا والهند واأمريكا ال�سمالية وكذلك يف دولة االإمارات، تتمتع 
’طاقة‘ بكفاءة عالية يف قطاع الكهرباء و املياه، ال �سّيما واأنها تعد اإحدى 
اإنتاج  اأكرب خم�سة وع�سرين منتجاً للطاقة على م�ستوى العامل من حيث 
التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، اأ�سواًل يف  الطاقة«.  ومتتلك “طاقة”، 
قطاعي النفط والغاز والكهرباء واملياه يف 11 دولة، كما وتوفر حمطاتها 

%90 من احتياجات اأبوظبي من الكهرباء واملياه. 

قطاع  اإيرادات  درهم  مليون   458
ال�سياحة وال�سيافة يف عجمان عام 2017

•• عجمان-وام:

458 مليون  ال�سياحة وال�سيافة  اإي��رادات عجمان من قطاع  اإجمايل  بلغ 
درهم يف عام 2017، مقارنة مع 411 مليونا يف عام 2016 بزيادة 12 
يف املئة. وارتفع عدد املن�ساآت الفندقية لت�سل اإىل 39 من�ساأة، حتتوي على 
اجلزيري،  �سالح  �سعادة  وق��ال  �سريراً.   6079 باإجمايل  غرفة،   3654
مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان ان عجمان تربز كوجهة فريدة 
يف  اال�ستثمارية  الفر�س  من  وا�سعة  جمموعة  مع  ال�سياحي،  لال�ستثمار 
الريا�سية  وال�سياحة  الطبية  ال�سياحة  مثل  الرئي�سية،  ال�سياحة  قطاعات 
وال�سياحة التجارية و�سياحة الرتفيه. ووفقاً الإح�ساءات عام 2017 التي 
يف  �سائحاً   447 و  الفا   544 ا�ستقبلت االإم��ارة  ، فقد  اأ�سدرتها الدائرة 
عام 2017. كما بلغ عدد ليايل الغرف 872،434 ليلة يف عام 2017 
مقارنة ب�835،331 ليلة يف عام 2016 بزيادة قدرها 4 يف املئة و�سهدت 
املئة يف عام  82 يف  اإىل  االإ�سغال و�سلت  ن�سبة  زي��ادة يف  منتجعات عجمان 
2017.  كما ارتفعت ن�سبة عدد زوار متحف عجمان خالل عام 2017، 
التي  الفندقية  الليايل  عدد  وبلغ   .2016 املئة مقارنة بعام  19 يف  اإىل 
418 و53 ليلة، يف  ال��زوار وال�سياح طوال العام املا�سي مليونا و  ق�ساها 
حني كانت يف العام الذي �سبقه، 1،278،966 ليلة، بن�سبة زيادة بلغت 10 
يف املئة .وارتفع العدد االإجمايل لليايل االإقامة لل�سياح االأملان بن�سبة 27 
ال�سياحة  اأ�سواق  اأ�سرع  اأملانيا واحدة من  املا�سي، حيث تعترب  العام  املئة  يف 
امل�ستهدفة لعجمان. وكجزء من  الرئي�سية  ال�سوق  العامل، ومتثل  يف  منواً 
الثنائية مع وكاالت ال�سياحة  اإىل تقوية العالقات  جهود الدائرة الرامية 
وال�سفر،  لل�سياحة  برلني  بور�سة  معر�س  يف  ت�سارك  الرئي�سية،  الدولية 
اأكرب معر�س جتاري لل�سفر وال�سياحة يف العامل، والذي يقام يف الفرتة من 
7 اإىل 11 مار�س اجلاري، وذلك كجزء رئي�سي من ا�سرتاتيجيتها الرامية 

اإىل اإبراز وتعزيز ال�سياحة يف اإمارة عجمان حملياً واإقليمياً وعاملياً،. 
كبار  بح�سور  امل�ستثمرين،  م��ع  للتفاعل  عاملية  من�سة  امل��ع��ر���س  وي��وف��ر 
الفنادق  واأ�سحاب  الر�سمية،  ال�سياحة  ووك��االت  الدولية،  ال�سفر  وك��االت 

وامل�ستثمرين. 

عمار النعيمي يفتتح الدورة اخلام�سة من موؤمتر عجمان الدويل للبيئة

اإم�����ارة ع��ج��م��ان ب��ت��ط��وي��ر وت��ط��ب��ي��ق احللول 
ا�ستدامة  و�سمان  البيئة  حلماية  املبتكرة 
وا�ستخدام  توظيف  ع��رب  الطبيعية  امل���وارد 
التكنولوجيا احلديثة والذكاء اال�سطناعي 
وت�سجيع تنوع النظم االأيديولوجية وتر�سيد 
ا�ستهالك الطاقة وت�سجيع ا�ستخدام امل�سادر 
و�سواًل  وامل��ي��اه  للطاقة  وامل��ت��ج��ددة  البديلة 
القت�ساد ياأخذ باالعتبارات البيئية وحتقيق 

االأمن البيئي.
وق����ال ���س��م��وه “ ن��ح��ن ح��ري�����س��ون يف اإم����ارة 
خالية  البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
قبل  التلوث وهناك جهود مبذولة من  من 
ال�����س��اأن وم��ت��اب��ع��ة لتطوير  اجل��م��ي��ع يف ه���ذا 
البيئة  ح��م��اي��ة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
زيادة  على  حت��ث  وت�سريعات  ق��وان��ني  ون�سر 
امل�����س��ط��ح��ات اخل�����س��راء واحل���د م��ن التلوث 

الناجم عن ال�سناعة واحلياة املعا�سرة ».
واأعرب �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
عن اآمله باأن ي�سجل هذا املوؤمتر ق�سة جناح 
وامل�ساركني من اخلرباء  للمنظمني  جديدة 

والباحثني مبا يخدم اإمارة عجمان .
بال�سالم  امل��وؤمت��ر  فعاليات  ب���داأت  ذل��ك  بعد 
القى  ثم  الذكر احلكيم  واآي��ات من  الوطني 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأح��م��د الزيودي 
هذه  يف  باجلميع  فيها  رح��ب  امل��وؤمت��ر  كلمة 
م����وؤمت����ر عجمان  م����ن  اجل�����دي�����دة  ال���������دورة 
ال���ت���ي ت��ع��ق��د حت���ت �سعار  ال������دويل ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
مقدما  واال�ستدامة”  امل��ن��اخ��ي  “التغري 
حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  واالم��ت��ن��ان  ال�سكر 
املوؤمتر  لهذا  الكرمية  رعايته  على  عجمان 
ولدعم �سموه امل�ستمر مل�سرية العمل البيئي 

واال�ستدامة يف الدولة.
واأكد معايل ثاين الزيودي اأن التغري املناخي 
ميثل اليوم التحدي االأبرز لال�ستدامة فهو 
ال ي��ه��دد ب��اإع��اق��ة ال��ن��م��و ف��ق��ط واإمن����ا اأي�سا 
يف  �سابقة  جناحات  من  حتقق  ما  بتقوي�س 
التقارير  اأح���دث  وت�سري  امل��ج��االت  خمتلف 
املنتدى  ح���دد  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة  امل��خ��اط��ر  اإىل 
االقت�سادي العاملي التغري املناخي كاأحد اأهم 
�سواء  العاملي  ال�سعيد  على  خماطر  خم�سة 
خالل  ال��ت��اأث��ري  اأو  االمكانية  م�ستوى  على 
املناخي  التغري  اأن  واأو���س��ح  ال��ق��ادم.  العقد 
ينطوي على فر�س مهمة ميكن ا�ستثمارها 
اأدى  فقد  ا�ستدامة  اأك���رث  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف 
باالأن�سطة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ظ���اه���رة  رب����ط 
تعديل  باأهمية  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل  الب�سرية 
وا�ستهالكنا  ان��ت��اج��ن��ا  واأمن����اط  مم��ار���س��ات��ن��ا 
ل��ل��م��وارد مب��ا يف ذل���ك اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف نهج 
قوة  نف�سه  ال��وق��ت  يف  و�سكل  كاملعتاد  العمل 
املهمة  ال��ت��ح��والت  ال��ت��اأث��ري يف  داف��ع��ة وبالغة 
االأخريين  العقدين  يف  العامل  �سهدها  التي 
املناخي  التغري  ظاهرة  اأن  القول  ميكن  بل 
وتقنيات  وح��ل��ول  ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر  يف  �ساهمت 

تفوق ما اأ�سهم به اأي حتٍد اآخر.

وقال : “ اإن دولة االإمارات كانت �سباقة اإىل 
تبني  ع��ل��ى  فعملت  ال��ف��ر���س  ه���ذه  ا�ستثمار 
واملتكاملة  امل��ت��ط��ورة  ال�سيا�سات  م��ن  ح��زم��ة 
امل�ستوى  على  تناف�سية  مزايا  ت�سمن  التي 
االقت�سادي وفوائد م�سرتكة على امل�ستويني 
�سيا�سة  مقدمتها  ويف  والبيئي  االجتماعي 
اإطارها  ال��ط��اق��ة وق��م��ن��ا يف  ت��ن��وي��ع م�����س��ادر 
واملتجددة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  خ��ي��ار  بتبني 
وتعزيز م�ساهمتها يف مزيج الطاقة الوطني 
لت�سل اإىل %27 بحلول عام 2021 واىل 

.« %50 بحلول عام 2050 
واأ�ساف معاليه : “ اإن دورنا يف دولة االمارات 
مل يقت�سر يف هذا املجال على ا�ستثمار تلك 
فعال  وب�سكل  �ساركنا  بل  والتقنيات  النظم 
وا�سع مما  ون�سرها على نطاق  يف تطويرها 
ملحوظة  ب�����س��ورة  كلفتها  خف�س  يف  اأ���س��ه��م 
مبا  م��ق��ارن��ة  من70%  اأك����رث  اإىل  و���س��ل��ت 

.« كانت عليه يف عام 2010 
العربية  االم����ارات  دول���ة  اأن  كلمته  واأك���د يف 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  ج���ان���ب  اإىل  اع���ت���م���دت 
اخل�سراء  للتنمية  االإم����ارات  ا�سرتاتيجية 
حتويل  ت�ستهدف  التي  اخل�سراء  واأجندتها 
اأخ�سر  اق��ت�����س��اد  اإىل  ال��وط��ن��ي  اق��ت�����س��ادن��ا 
اإىل  ت��ط��وره  يف  ي�ستند  ال��ك��رب��ون  منخف�س 
اأف�سل املمار�سات واأحدث التقنيات واحللول 
املبتكرة التي اعتمدناها يف ال�سنوات ال�سابقة 
كالعمارة اخل�سراء وتعزيز كفاءة ا�ستهالك 
امل����وارد وال��ن��ق��ل امل�����س��ت��دام وال���زراع���ة الذكية 

مناخيا وغريها.
امل��زي��د من  امل��ا���س��ي �سهد  ال��ع��ام  اأن  واأو����س���ح 
التغري  جم����ال  يف  االإي���ج���اب���ي���ة  ال���ت���ح���والت 
املناخي متثل اأهمها يف اإطالق ا�سرتاتيجية 
للتغري  الوطنية  للطاقة واخلطة  االإم��ارات 
مع  للتكيف  ال��وط��ن��ي  وال��ربن��ام��ج  امل��ن��اخ��ي 
امل��ن��اخ��ي وال���ت���ي مت��ث��ل يف جمملها  ال��ت��غ��ري 
خريطة طريق وطنية طويلة املدى ونقطة 
ن��ح��و مئوية  ان���ط���الق م��ه��م��ة يف م�����س��ريت��ن��ا 
املزيد  االإم����ارات  دول��ة  د�سنت  االإم����ارات كما 
اأهمها  متثل  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  من 
يف م�سروع “نور اأبوظبي” واملرحلة الرابعة 
“جممع ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل  م��ن 
مكتوم للطاقة ال�سم�سية” للذين �سي�سيفان 
حوايل 2 جيجاوات من الطاقة املتجددة اإىل 
تد�سني  اإىل  اإ�سافة  الوطني  الطاقة  مزيج 
على  طاقة  اإىل  النفايات  لتحويل  م�ساريع 
نطاق جتاري وا�سع يف كل من دبي وال�سارقة 
باقي  يف  مماثلة  م�ساريع  تد�سني  �سيتبعها 
الدرا�سات  ا�ستكمال  ب��ع��د  ق��ري��ب��ا  االإم�����ارات 
النفايات  من  اال�ستفادة  يف  والتو�سع  الفنية 

ال�سناعية �سمن نهج االقت�ساد الدائري.
ون����وه اإىل اأن ك��ل ذل���ك ت��زام��ن م��ع اإط���الق 
كم�سروع  ال��داع��م��ة  امل�ساريع  م��ن  جمموعة 
جرد انبعاث ملوثات الهواء واملن�سة الوطنية 
ال�سناعية  االأقمار  با�ستخدام  الهواء  جلودة 

البيانات  ل���ق���اع���دة  ال���وط���ن���ي  وال����ربن����ام����ج 
اخل�����س��راء ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وخ��ري��ط��ة االإم�����ارات 
الذكية لراأ�سمال الطبيعي ومبادرة االرتقاء 
اال�سرتاتيجية  وم�����س��روع  ال��ب��ي��ئ��ي  ب������االأداء 

الوطنية الإدارة املواد الكيميائية وغريها.
والبيئة  املناخي  التغري  وزي���ر  م��ع��ايل  وب��ني 
اأ�سا�سيتان  ق�سيتان  والتمويل  االبتكار  اأن 
حظيتا باهتمام خا�س يف مباحثات املناخ على 
وعلى  االأخ��رية  ال�سنوات  العاملي يف  امل�ستوى 
اأكتوبر  �سهر  يف  قمنا  االه��ت��م��ام  ه���ذا  ���س��وء 
االبتكارات  تبادل  “ملتقى  بتاأ�سي�س  املا�سي 
كمن�سة  ليعمل  كليك�س”   - امل��ن��اخ  مب��ج��ال 
االأفكار  واأ���س��ح��اب  امل�ستثمرين  ب��ني  جتمع 
وقد حقق  املناخ  املبتكرة يف جمال  واحللول 
امللتقى يف دورته االأوىل التي اأعلنت نتائجها 
يناير  يف  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  خالل 
امل���ا����س���ي جن���اح���ا مم���ت���ازا ان��ع��ك�����س يف حجم 
امل�ساركات وتنوعها ويف اعالن جمموعة من 
ا�ستثمارات  ل�سخ  ا�ستعدادهم  امل�ستثمرين 
ت�ستهدف  دوالر  م��ل��ي��ون   45.5 اإىل  ت�سل 

املبادرة جمعها على مدى ثالث �سنوات.
وقال : “ اإن دولة االمارات اأطلقت يف ال�سهر 
اإىل  يهدف  ال��ذي  املناخ”  “م�سروع  املا�سي 
اإن�سان بحلول  10 ماليني  التاأثري يف حياة 
عام 2020 عن طريق رفع م�ستوى الوعي 
املحلية  واملجتمعات  االأف����راد  ق���درة  وتعزيز 
املناخية  امل��ظ��اه��ر  مل��واج��ه��ة  اال���س��ت��ع��داد  على 
املتطرفة واحلد من اخل�سائر الناجمة عنها 
ال�سعيد  على  الرائد  دوره��ا  ملوا�سلة  وذل��ك 
العاملي يف جمال العمل االإن�ساين وم�ساعدة 
الدول النامية على تعزيز قدراتها يف جمال 
التي  التحديات  اىل  معاليه  وتطرق  املناخ«. 
امل���ن���اخ���ي تخفيفا  ال��ت��غ��ري  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ن��ط��وي 
بالكثري  تت�سم  �سخمة  حتديات  هي  وتكيفا 
بالتاأكيد  ولكنها  والتعقيد  الت�سابك  م��ن 
االإم���ارات  دول���ة  يف  اأثبتنا  وق��د  للحل  قابلة 
كما يف اأماكن اأخرى من العامل القدرة على 
م��واج��ه��ت��ه��ا وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ت��اأث��ريات��ه��ا بل 
وحتويلها اإىل فر�س تنموية غري اأنه ينبغي 
ال��ق��ول اأن احل��ل��ول امل��ن��ف��ردة ل��ن ت��ك��ون ذات 
جدوى بالن�سبة لق�سية التغري املناخي ذات 
التاأثري الكوين �سواء على امل�ستوى الوطني 
ال�سيا�سات  تكامل  ف��اإن  وبالتايل  العاملي  اأو 
والتدابري عرب كافة القطاعات االقت�سادية 
واالجتماعية والبيئية على امل�ستوى الوطني 
ال��ع��امل��ي��ة وف��ق��ا لقاعدة  وت�����س��اف��ر اجل���ه���ود 
ي�سكالن  املتباينة  ولكن  امل�سرتكة  امل�سوؤولية 
جمال  يف  ق��درات��ن��ا  لتعزيز  امل��ث��ل��ى  الو�سيلة 
اأهداف  لتحقيق  وتوظيفها  املناخي  العمل 

التنمية امل�ستدامة التي ن�سبو اإليها«.
واأع�����رب يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ع���ن ث��ق��ت��ه م���ن اأن 
وا�سعا من  يناق�س طيفا  ال��ذي  املوؤمتر  ه��ذا 
“التغري املناخي  الق�سايا املهمة حتت �سعار 
تعزيز  يف  دوره  ���س��ي��وا���س��ل  واال�ستدامة” 

•• عجمان -وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد 
حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  افتتح  عجمان 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
من  اخل��ام�����س��ة  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  التنفيذي 
موؤمتر عجمان الدويل للبيئة الذي تنظمه 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط حت���ت �سعار  دائ������رة 

“التغري املناخي واال�ستدامة«.
وي�����س��ارك يف امل���وؤمت���ر - ال����ذي ي��ق��ام مبركز 
ال�سيخ زايد للموؤمترات واملعار�س يف جامعة 
والباحثني  اخل���رباء  م��ن  العديد  عجمان- 
دولة   49 م��ن  البيئي  ال�ساأن  يف  املخت�سني 
 205 ال��ع��امل يقدمون  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
ق�سايا  ت��ن��اق�����س  متخ�س�سة  علمية  اوراق 
اأب���رزه���ا احللول  م��ن  ه��ام��ة  بيئية  وم��ل��ف��ات 
امل��ن��اخ يف  تغري  ت��اأث��ريات  م��ن  للحد  العلمية 
االإم��ارات واال�ستدامة يف االإ�سكان احلكومي 
يف الدولة وق�سايا بيئية اأخرى يف عدد من 
ودول  العربية  وال��دول  العربي  اخلليج  دول 

خمتلفة يف العامل.
يومني  ي�ستمر  ال��ذي   - امل��وؤمت��ر  ي�سلط  كما 
بينها  م��ن  الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�����س��وء   -
امل�ستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأه����داف 
واحل�������د م����ن خم����اط����ر ال�����ك�����وارث واالآث��������ار 
الكربونية  والب�سمة  املناخ  لتغري  ال�سحية 
اخل�سراء  التحتية  والبنية  الذكية  وامل���دن 
والتكيف  اخل�سراء  واملنتجات  املناخ  وتغري 
مع تغري املناخ والتخفيف من اآثاره والطاقة 
املتجددة والكفاءة واالإدارة امل�ستدامة للمياه 
وال�سرف ال�سحي وربط التنوع البيولوجي 
للمجتمعات  وال���ت���ه���دي���دات  امل���ن���اخ  وت���غ���ري 
االإيكولوجية وتغري املناخ والبيئة الطبيعية 
االإدارة  ونهج  االإيكولوجية  النظم  وا�ستعادة 

التكيفي واأف�سل املمار�سات.
ال�سيخ  االف����ت����ت����اح  ح���ف���ل  م���را����س���م  ح�������س���ر 
دائرة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  عبدالعزيز 
حميد  بن  را�سد  وال�سيخ  ال�سياحية  التنمية 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د الزيودي 
وزي����ر ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة وع����دد من 
اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لدى 
الدولة واخلرباء امل�ساركني وروؤ�ساء ومدراء 

الدوائر احلكومية وكبار امل�سوؤولني.
النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  وق��ام 
املعر�س  واجنحة  اأرج���اء  يف  تفقدية  بجولة 
امل�����س��اح��ب ل��ل��م��وؤمت��ر اط���ل���ع خ��الل��ه��ا على 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات وامل��ع��دات ال��ت��ي تهتم 
واملعدات  وامل�ساريع  عليها  املحافظة  بالبيئة 
التي من  واملنتجات  واملناخ  بالبيئة  اخلا�سة 
�سرح  اىل  وا�ستمع  عليها  املحافظة  �ساأنها 
واف م��ن اأ���س��ح��اب ه���ذه االأج��ن��ح��ة ودوره���ا 
املحافظة  املختلفة يف جمال  وا�ستخداماتها 

على البيئة والتغري املناخي.
اإم���ارة  واأع����رب ���س��م��وه ع��ن ���س��ع��ادت��ه مل�ساعي 
ع��ج��م��ان وت��ق��دم��ه��ا م���دن ال��ع��امل مبعدالت 
وك����ذل����ك مناحي  ال����ه����واء  ل���ن���ق���اء  مم����ت����ازة 
عجمان  اإم����ارة  واأن  فيها  البيئية  االأو���س��اع 
الق�سوى  االولوية  البيئية  الق�سايا  تعطي 
تكثف  خ���الل  م��ن  نظيفة  لبيئة  ل��ل��و���س��ول 
للو�سول  االخ�����رى  االإم�������ارات  م���ع  اجل���ه���ود 
االإم����ارات ذات  ب��اأن تكون  للهدف االحت���ادي 

و�سع بئيي متقدم بني دول العامل.
واأ���س��اد �سموه مب��ن��ج��زات دول���ة االم����ارات يف 
املجال البيئي ودائرة البلدية والتخطيط يف 
عجمان البيئية وعر�سها للم�ساريع البيئية 
واإطالق  البيئي  بال�ساأن  اخلا�سة  املختلفة 
الفعاليات  من  للعديد  وتنظيمها  امل��ب��ادرات 
املبذولة  اجل���ه���ود  وث���م���ن  ب���ذل���ك  اخل��ا���س��ة 
اإم�������ارة ع��ج��م��ان على  ل��ل��ق��ائ��م��ني يف و����س���ع 
اخلارطة البيئية العاملية من خاللها عقدها 
علمية  اإ�سعاع  مراكز  مع  م�ستدامة  �سراكات 
معربا   .. ال��ع��امل  مناطق  خمتلف  يف  بيئية 
به  تقوم  مبا  واع��ت��زازه  وفخره  �سعادته  عن 
اخل��ا���س��ة من  وال�����س��رك��ات  املحلية  ال���دوائ���ر 
املوارد  على  واحلفاظ  البيئة  جهود حلماية 
الطبيعية واإعجابه مبا تابعه من م�ساهدات 

ملنجزاتها البيئية .
واجلهود  التجهيزات  م�ستوى  �سموه  وثمن 
يعك�س  ال��ذي  ه��ذا احل��دث  لتنظيم  احلثيثة 
احلكومة  ا�سرتاتيجية  برتجمة  االه��ت��م��ام 
االقت�ساد  م�����س��ارات  تطبيق  يف  وتطلعاتها 
االأخ�����س��ر م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع القطاع 
البيئية باالإمارة  اخلا�س وال�سركات املحلية 
م���ا يقدمون  ل��ل��م��ن��ظ��م��ني  و����س���اك���را  م���ق���درا 
وا�ستقطاب  االإم����ارة  اإىل  ال��ع��امل  ب��ه جل��ذب 
مليزاتها  وال��ع��م��ل  لل�سكن  ل��ه��ا  امل�ستثمرين 

البيئية اجلاذبة.
واأك��������د ����س���م���و ويل ع���ه���د ع���ج���م���ان ال����ت����زام 

كمن�سة  مبكانتنا  واالرت���ق���اء  اجل��ه��ود  ه���ذه 
عاملية رائدة يف جمال اال�ستدامة ب�سكل عام 

والعمل املناخي ب�سكل خا�س.
ويف ختام افتتاح فعاليات املوؤمتر مت االعالن 
واطالق جائزة حميد بن را�سد لال�ستدامة 

.
وكرم �سمو ويل عهد عجمان معايل الدكتور 
ثاين بن اأحمد الزيودي ب� “الدرع الفخري” 
جلائزة حميد بن را�سد الدولية لال�ستدامة 
ت��ق��دي��ر ل����دوره وال�����وزارة يف امل��ح��اف��ظ��ة على 
ب�ساأن  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  البيئة وط���رح 
احللول  و�سع  على  والعمل  املناخي  التغري 

املنا�سبة للتحديات املناخية .
وت��ل��ق��ى ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب��ن ح��م��ي��د درع 
املوؤمتر من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
رئ��ي�����س دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط با�سم 
ت�سريفه  ع��ل��ى  ف��ي��ه  وامل�������س���ارك���ني  امل����وؤمت����ر 
و�سرح   . املوؤمتر  افتتاح  فعاليات  وح�سوره 
ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
البلدية والتخطيط بعجمان رئي�س اللجنة 
اإم������ارة عجمان  روؤي�����ة  ان  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��ع��ل��ي��ا 
كافة  الدولة يف  روؤي��ة  البيئية من�سجمة مع 
اأن  توؤكد  هي  بل  والبيئة  اال�ستدامة  ق�سايا 
اإم��ارة يعزز من حتويلها اىل واقع  جهد كل 
البيئة  ق�سايا  على  حر�سنا  يوؤكد  ما  وه��ذا 
وااله���ت���م���ام ب��اال���س��ت��دام��ة ب���ل ل��دي��ن��ا �سغف 
ب��ال ح���دود بكافة االب��ح��اث اجل��دي��دة واأخر 
وبني   .. امل��ج��ال  بهذا  العلم  اليه  تو�سل  م��ا 
اإجن����ازات االم���ارة واأه��م��ي��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر وما 

�سوف ينتج عنه من خمرجات وتو�سيات .
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  اأط��ل��ق��ت  وق���د 
االفتتاحية  اجل��ل�����س��ة  خ�����الل  ع���ج���م���ان  يف 
حميد  “جائزة  ال����دويل  ال��ب��ي��ئ��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر 
 “ اإط��ار  يف  الدولية لال�ستدامة”  را�سد  بن 
اإعالن حدث عجمان” بح�سور ح�سد كبري 
ما  وه��و  امل��وؤمت��ر  فعاليات  يف  امل�ساركني  م��ن 
حظي باإ�سادة وا�سعة وجتاوب الفت من قبل 
البيئيني  واخل����رباء  وامل�����س��وؤول��ني  الباحثني 

من احل�سور.
وك�سفت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
اال�ست�سارية  ال�سركات  ك��ربى  مع  بالتعاون 
مبجال البيئة و�سمن اإعالن جائزة عجمان 
ه���واء عالية  ج���ودة  ذات  اإم����ارة عجمان  ب���اأن 
واأن  البيئية  النواحي  م��ن  �سحية  ومدينة 
اال�ست�ساريني  مع  التعاون  �ستكمل  ال��دائ��رة 
اأهدافها  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال���درا����س���ات  ل��ه��ذه 
لالإعالن عن عجمان مدينة �سحية ح�سب 
العاملية  ال�سحة  منظمة  ومعايري  متطلبات 
م��ع��ني احلو�سني  امل��ه��ن��د���س خ��ال��د  واأو����س���ح 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال�����س��ح��ة العامة 
وال��ب��ي��ئ��ة ب���دائ���رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط يف 
للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة  رئي�س  عجمان 
ت�سجيع  اإىل  ت��ه��دف  اجل��دي��دة  اجل��ائ��زة  اأن 
االأب���ح���اث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة اجل���دي���دة يف جمال 
وحتفيز املوؤ�س�سات التعليمية  “اال�ستدامة” 
واالأ����س���خ���ا����س ع��ل��ى االإب��������داع واالب���ت���ك���ار يف 
جماالت اال�ستدامة والتكنولوجيا اخل�سراء 
وت����ك����رمي ال�������س���خ�������س���ي���ات ال����ت����ي ت�����س��ه��م يف 
واالإب���داع  الطبيعية  وامل���وارد  البيئة  حماية 
وتطبيق  اخل�سراء”  “التكنولوجيا  يف 
م��ف��ه��وم اال���س��ت��دام��ة ون�����س��ر ال��وع��ي البيئي 
عرب امل�ساركة  “التنمية امل�ستدامة”  وثقافة 
واالطالع وت�سجيع املوؤ�س�سات واملن�ساآت على 
تبني اأف�سل املمار�سات اخل�سراء التي تهدف 
الطبيعية  وامل��وارد  البيئة  اإىل احلفاظ على 

بجانب حتقيق مفهوم التنمية امل�ستدامة.
اأعلن  التي  اأن اجلائزة  اإىل  واأ�سار احلو�سني 
للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  عنها 
البيئي تنق�سم اإىل 3 فئات متنوعة تقود اإىل 
تعزيز اال�ستدامة يف احلقل البيئي احليوي 
مواردها  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  البيئة  وح��م��اي��ة 
البحوث  اأف�������س���ل  ج����ائ����زة  وه�����ي  ال��ط��ي��ع��ي 
والفئة  امل�ستدامة”  “املدن  ب  اخل��ا���س��ة 
البيئية”  ل”ال�سخ�سيات  خ��ا���س��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
التكنولوجيا  االبتكار وتطوير  االأثر يف  ذات 
اال�ستدامة  مفهوم  ودع��م  للبيئة  ال�سديقة 
والثالثة الأف�سل موؤ�س�سة اأو من�ساأة حكومية 
تتبنى  خا�سة،  من�ساآت  اأو  موؤ�س�سة  واأف�سل 
وت�ساهم  اخل�سراء”  “املمار�سات  اأف�����س��ل 
على  واحل��ف��اظ  الطبيعية  امل���وارد  حماية  يف 

البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
التحديات  على  اهتماماته  امل��وؤمت��ر  وي��رك��ز 
والدوائر  املوؤ�س�سات  اهتمام  ظل  يف  املناخية 
امللف  بهذا  االإم��ارات  املخت�سة يف  احلكومية 
البيئي احليوي واإجنازها خطط عمل تت�سل 
على  حاليا  بع�سها  يعكف  فيما  املناخ  بتغري 
خطط اأخرى للوفاء بالتزاماتها و اأن بلدية 
عجمان تتطلع من وراء تنظيم املوؤمتر اإىل 
املحافل  خريطة  على  ب��ق��وة  عجمان  و���س��ع 

. الدولية وتعزيز “روؤية عجمان 2021« 
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وم�سات منرية لإماراتنا احلبيبة 

»املعار�ض« داعم رئي�سي لالقت�ساد القومي ونافذة مطلة على ثقافات ال�سعوب

•• حتقيق : رم�ضان عطا 

م���ن���ارة جلميع  االإم���������ارات  اأ���س��ب��ح��ت 
متعددة  جلن�سيات  وموطن  الثقافات 
وباتت املعار�س التى تنظم يف ابوظبي 
امل��ح��ي��ط وتنوعها  ل��ل��ع��امل  ن��اف��ذة  ه��ي 
اإع��ج��اب ال��ع��دي��د من  ���س��روري لتلقي 
اجلن�سيات ، وهناك الكثري من املعار�س 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  تتاألق  ال��ت��ي  املهمة 
ايدك�س واديبك و�سيتي  منها معر�س 
الوطني  و  ال��ك��ت��اب  وم��ع��ر���س  �سكيب 
واملتو�سطة  ال�������س���غ���رية  ل��ل��م�����س��اري��ع 
والقيمة  املهمة  املعار�س  من  وغريها 
ال���ت���ى حت��ت�����س��ن��ه��ا اب���وظ���ب���ي ك����ل عام 
وتنظيمها  بتحديثها  املعار�س  ومتتاز 
من  اجلمهور  يجذب  ال��ذي  العبقري 
وبالطبع  واالأع��م��ار  اجلن�سيات  جميع 
الذي   2020 اإك�سبو  معر�س  هناك 
التحقيق  ه���ذا  ويف  امل��الي��ني  ينتظره 
نك�سف اأهمية املعار�س يف اأبوظبي عن 
كبرية  ل�سريحة  متعددة  اأراء  طريق 

من املجتمع  االإماراتي.
القحطاين:  ع��ل��ى  ق���ال  ال��ب��داي��ة  ويف 
امل����ع����ار�����س ه����ي م����ن اه������م اجل����وان����ب 
ت�����س��ف��ي علينا  ف���ه���ي  ل���ن���ا  احل���ي���ات���ي���ة 
م��ت��ع��ة خ���ا����س���ة مل����ا ل���ه���ا م����ن حمتوي 
واملعلومات  املختلفة  بالثقافات  زاخ��م 
املعار�س  اه��م  وم��ن  والقيمة  الثمينة 
ال���ت���ى اح����ر�����س ع���ل���ى ح�������س���وره���ا هو 
التوظيف  وم��ع��ر���س  ال��ك��ت��اب  معر�س 

اأبوظبي.
الهتمام بالطفولة

وق����ال يف ن��ف�����س ال�����س��ي��اق ح���امت احمد 
اهم  م��ن  للمعار�س  ابوظبي  مركز   :
بالتنظيم  وميتاز  ابوظي  يف  ال�سروح 
اجل��ي��د و���س��ه��ول��ة احل��رك��ة ب��ه ووجود 
العقبات  وت���ذل���ي���ل  ل���الأ����س���ر  اأم����اك����ن 
واال�ستمتاع باوقاتنا بداخلة من خالل 
امل��ع��ار���س ال��ت��ى ت��ق��ام ���س��ه��ري��ا ومتتاز 
ومالئمتها  بتنوعها  الفعاليات  ه��ذه 
اهتمام  فهناك   ، االأع��م��ار  للعديد من 
من امل�سوؤولني بالطفولة حيث يوجد 
العديد من الفعاليات واملعار�س تهتم 
ب���رك���ن خ���ا����س ل���الط���ف���ال ي���وج���د بها 
ي�ستطيع  خمتلفة  تعليمية  و���س��ائ��ل 
مهاراته  بتنمية  الطفل  خاللها  م��ن 

وقدراته.
ق����ال ا�سرف  امل���ع���ار����س  اأه���م���ي���ة  وع����ن 
فتحي: عادة تكون املعار�س ناجحة يف 
�سيا�سياً.  و  اقت�سادياً  امل�ستقرة  ال��دول 

ف��م��ث��اًل ت��ع��د امل��ان��ي��ا واالإم���������ارات م�ن 
املعار�س  اق��ام��ة  يف  ال��ع��امل  دول  اه���م 
املختلفة  االإم���ارات  وتتناف�س  الدولية 
فيما بينها الإقامة تل�ك املع�ار�س على 
ار�سها بتقدمي الكثري من الت�سهيالت 

و تاأمني راحة الزائر و العار�س.
وعن راأيه قال احمد ابو الدهب اأهمية 
املعار�س يف االإم��ارات تاأتي من خالل 
بتزويد  و���س��ي��وخ��ن��ا  ح��ك��ام��ن��ا  اه��ت��م��ام 
املواطنني باملعلومات واخلربات، واهم 

ما و�سل اليه العلم يف جميع املجاالت 
املتنوعة  ال��ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  واالط����الع   ،
املعار�س  تنظيم  واي�����س��ا   ، واملختلفة 
ي��اأت��ي ث��م��اره ع��ل��ى االأج���ي���ال اجلديدة 
ال���ت���ى ����س���وف حت��م��ل راي�����ة ال���وط���ن يف 
القبي�سي  اح��م��د  واأو����س���ح  امل�ستقبل. 
انا اهتم مبعر�س  قائال: بالن�سبة يل 
����س���ي���ت���ي ����س���ك���ي���ب ل���ع���م���ل���ي يف جم����ال 
ال���ع���ق���ارات واح���ر����س ك���ل ع���ام لزيارة 
واأح���دث ما  اأه��م  ال��ذي يقدم  املعر�س 

�سواء من جانب الدولة اأو احلكومات 
املحلية اأو من جانب ال�سركات الدولية 
التي تتمتع  تاأكيدا للثقة االقت�سادية 
عمال  االأ دوائر  يف  مارات  االإ دولة  بها 

واملال واالقت�ساد.
اأتابع  اأن  اأح���ب   : �سعيد  ���س��امل  وق���ال 
بفارغ  وان��ت��ظ��ره��ا  ال�سنوية  امل��ع��ار���س 
العلوم  يف  متخ�س�س  لكونى  ال�سرب 
كبري  �سغف  ول��دي  العلمية  واالأبحاث 
ل��ل��م��ط��ال��ع��ة ع��ل��ى م�����س��ت��ج��دات ال���دول 

جمال  يف  التكنولوجيا  اليه  تو�سلت 
حممد  وا�ستطرد  واالأث���اث.  العقارات 
مارات  االإ دولة  ت���ويل  ق��ائ��ال:  ح��ج��اج 
نظرا  خا�سة  اأه���م���ي���ة  ال���ق���ط���اع  ه����ذا 
الأهمية المعار�س يف توطيد العالقات 
اأقطار العامل اإىل جانب  الدولية بني 
وفى  ال�سلع  ت��روي��ج  يف  املعار������س  دور 
التبادل االقت�سادي وتعريف ال�سعوب 
االأخرى برتاث وح�سارة الدولة . مما 
ال�سعب  اأعمق االأث��ر يف نفو�س  كان له 

امل�ساركة
اأجندة الفعاليات

وع���ن دل��ي��ل امل��ع��ر���س حت���دث �سالمة 
ح���ج���ازي ق���ائ���ال: ي��ت�����س��ن��ى ل��ل��زائ��ر او 
التح�سري  الباحث  حتى  و  امل�ستثمر 
لزيارة املعر�س قبلها بايام وذلك من 
خالل دليل املعر�س او احل�سول على 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ام��ة ع��ن ط��ري��ق املوقع 
االل��ك��رتوين مل��رك��ز امل��ع��ار���س ، ليوفر 
الفعاليات  ب��اج��ن��دة  خ���ارط���ة  ل��ل��زائ��ر 

جماهرييا  اإقباال  ولقيت  االإم���ارات���ي 
من  عر�سه  ث��م  ما  خالل  م��ن  ناجحا 

خمتلف االأن�سطة.
ثقة اقت�سادية

اإقامة  اأن  ع��ل��ى  ح��م��ي��د  ����س���امل  واك�����د 
ال����ع����دي����د م�����ن املعار�������������س ال���دول���ي���ة 
ودبي  اأبوظبي  اإمارات  يف  املتخ�س�سة 
كمراكز  مكانتها  لتعزيز  وال�سارقة 
وياأتي   . املنطقة  يف  جت��اري��ة  اإقليمية 
احلر�س على ا�ستمرارية هذه املعار�س 

الزائر  ي���ق���وم  و   ، ال���ع���ام  م�����دار  ع��ل��ى 
بجدولة زيارته و ك�سب الوقت و حتى 
ال�سركات  م��ن  امل�سبقة  امل��واع��ي��د  اخ��ذ 
�سمان  و  ال��وق��ت  الخت�سار  العار�سة 

احل�سول على املطلوب بدون تاأجيل.
حراك �سياحي

وع��ن اأه��م��ي��ة امل��ع��ار���س الأب��وظ��ب��ي قال 
على  امل��ع��ار���س  ت�ساعد   : عمر  حممد 
الوفود  خ��الل  م��ن  ال�سياحة  تن�سيط 
واملهتمني  امل����ع����ر�����س  يف  امل���������س����ارك����ة 
ب��امل��ع��ار���س م���ن ���س��ت��ي ب��ق��اع االأر������س ، 
املعار�س  مل���رك���ز  امل����ج����اورة  وال���ف���ن���ادق 
طوال  الدائمة  ب��احل��ج��وزات  ت�ستفيد 
�سياحي  العام مما جعل هناك ح��راك 
اأ�سعد  واأ�ساف  ابوظبي.    ملحوظ يف 
�سمري ان املعار�س او ما ي�سمى ب�سناعة 
اق��ت�����س��ادي هام  امل��ع��ار���س ت�سكل دخ��ل 
لتلك  امل�ست�سيفة  امل��دي��ن��ة  و  ل��ل��دول��ة 
امل��ع��ار���س. وم���ن اج���ل اجن��اح��ه��ا فانه 
ي��ت��ط��ل��ب ف����ن اع����الم����ي ع������ايل، وق����وة 
ع��الق��ات ع��ام��ة، وام��ك��ان��ي��ة اداري����ة ذو 
على  م��درو���س��ة  وق����درة  ع��ال��ي��ة  تقنية 
و  العار�س  لكل من  الرتويج ومرونة 

الزائر 
متطلبات ال�سوق

ومن وجهة نظرة قال احمد القبي�سي: 
او  للم�ستثمر  ي�سهل  امل��ع��ر���س  زي����ارة 
التاجر و للم�سوق او امل�سنع اوالباحث 
ان  و  ����س���رع���ة  يف  امل���ط���ل���وب  ي���ج���د  ان 
االأ�سواق  يف  هو  ما  اح��دث  على  يطلع 
و  ال�����س��وق  ع��ل��ى متطلبات  ال��ت��ع��رف  و 

النتيجة هي فائدة للجميع.
اأ�ساف  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة  وم����ن 
ا�سرف القا�سمي : املعر�س هو و�سيلة 
ت�سهيل مقابلة بَكْم ال ي�ستهان به من 
�سركات و هيئات يف موقع واحد بداًل 
من اتعاب ال�سفر الطويل لزيارة تلك 

امل�سانع اأو االأ�سخا�س.

حممد حجاج: للمعار�ض 
ــد  ــي توط يف  ــة  ــي ــم اأه
ــة  ــي الدول العالقات 
العامل اأقطار  بن 

املعار�ض  الدهب:  اأبو  اأحمد 
تاأتي من خالل اهتمام حكامنا 
املواطنني  بتزويد  و�سيوخنا 
ــات واخلــــربات ــوم ــل ــع ــامل ب

تعد  فتحي:  ــرف  ــس اأ�
مـن  والإمــارات  املانيا 
يف  العامل  دول  اأهـم 
اإقامة املعار�ض الدولية

القا�سمي:  اأ�ــســرف 
و�سيلة  هــو  املعر�ض 
ل  بَكْم  مقابلة  ت�سهيل 
ي�ستهان به من ال�سركات

القبي�سي  ـــد  ـــم اأح
�سيتي  مبعر�ض  اهتم 
ــكــيــب لــعــمــلــي يف  �ــس
ــــال الـــعـــقـــارات جم

تتمتع  حميد:  �سامل 
بثقة  مارات  الإ
دوائر  يف  اقت�سادية 
واملال  عمال  الأ

املوقع  �سالمة حجازي: 
ملركز  ـــروين  ـــك الإل
للزائر  يوفر  املعار�ض 
للفعاليات اأجــنــدة 

حمـــــمـــــد عــــمــــر: 
ــي  ــاح ــي ــس حــــــراك �
ابوظبي  يف  ملحوظ 
ــض ــار� ــع ــبــب امل ــس ــ� ب

ــقــحــطــاين:  ــى ال ــل ع
ح�سور  على  احر�ض 
ــاب  ــت ــك مـــعـــر�ـــض ال
اأبوظبي  والتوظيف 

متتاز  ــد:  ــم اأح ــامت  ح
ــات  ــي ــال ــع ــف ــــذه ال ه
ومالئمتها  بتنوعها 
الأعمار من  للعديد 
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خلل تنظيمها امللتقى املايل الأول لعام 2018 للدوائر والهيئات احلكومية

دائرة املالية املركزية بال�سارقة تناق�ض القانون املايل ودوره يف تعزيز التنمية بالإمارة
•• ال�ضارقة-الفجر:

بال�سارقة   املركزية  املالية  دائ��رة  عقدت 
���س��ب��اح ي����وم ال���ث���الث���اء، امل��ل��ت��ق��ى امل���ايل 
والهيئات  للدوائر   2018 لعام  االأول 
احل��ك��وم��ي��ة يف االإم�����ارة، وال����ذي يناق�س 
على مدار يومان النظام املايل حلكومة 
ل�سنة   4 رق�����م  )ال����ق����ان����ون  ال�������س���ارق���ة 
له،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال���الئ���ح���ة   ،)2017
ب�سكل  تطبيقه  �سبل  بحث  بهدف  وذلك 
التنمية  خ��دم��ة  يف  دوره  وت��ع��زي��ز  ف��اع��ل 

امل�ستدامة باالإمارة.
وي���ق���ام امل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى م�����س��رح ال���دائ���رة 
7 من  اإىل   6 الفرتة من  املالية، خالل 
را�سد  ال�سيخ  بح�سور  اجل���اري،  م��ار���س 
امل���وازن���ة، حيث  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��ا���س��م��ي، 
احل�سيني،  ف��الح  الدكتور  امللتقى  يقدم 
م�����س��ت�����س��ار ال�����درا������س�����ات وال����ب����ح����وث يف 

االإدارات  م������دراء  مب�����س��ارك��ة  ال����دائ����رة، 
ال�سوؤون  وم��وظ��ف��ي  االأق�������س���ام  وروؤ�����س����اء 
املالية من الوحدات احلكومية املركزية 

والالمركزية بال�سارقة.
يف  القانون  ه��ذا  اأهمية  امللتقى  ويتناول 
اإدارة  حتديد االإطار العام لتعزيز كفاءة 
املوارد املالية، وتطوير اإدارة االأداء املايل 
كفاءة  وحت�سني  احلكومية،  اجل��ه��ات  يف 
النظام املايل يف حتقيق معدالت اإيجابية 
للتنمية االقت�سادية واالجتماعية باإمارة 
ال�سارقة، واإدارة املخاطر املالية، وحتقيق 
وموؤ�سرات  اإط��ار  بني  ال�سمويل  التكامل 
مبا  االإم����ارة،  حلكومة  املالية  ال�سيا�سة 
اإيجابية  نتائج  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ي�سهم 

على املجتمع. 
وقال الدكتور فالح احل�سيني، م�ست�سار 
“يعد  ال��دائ��رة:  يف  والبحوث  الدرا�سات 
الفعاليات  اأه������م  م����ن  امل������ايل  امل���ن���ت���دى 

ال�����دوري�����ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ال�����دائ�����رة على 
تنظيمها كل ثالثة اأ�سهر، بهدف تعزيز 
واالأق�سام  االإدارات  ممثلي  مع  التوا�سل 
والهيئات  ال���دوائ���ر  خم��ت��ل��ف  يف  امل��ال��ي��ة 
احل���ك���وم���ي���ة، ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ع���ل���ى اأح�����دث 
املالية، مبا ي�سهم  االأنظمة والتطبيقات 
يف م�ساركتهم بتطوير العمل احلكومي، 
امل��ال��ي��ة حلكومة  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  واالرت���ق���اء 

ال�سارقة«.
املايل  النظام  قانون  اأن  احل�سيني  واأك��د 
اأ���س��ا���س عمل  ي�سكل  ال�����س��ارق��ة  حل��ك��وم��ة 
دائ������رة امل���ال���ي���ة امل���رك���زي���ة، ح��ي��ث ميثل 
االإطار العام لقواعد ومعايري احلوكمة 
املنظومة  الإدارة  املتكاملة  وال�سفافية 
تخ�سي�س  واآل���ي���ات  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��ال��ي��ة 
امل�����وارد امل��ال��ي��ة امل��ت��اح��ة، وه���و م���ا ميكن 
ال����دائ����رة، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ق��ي��ة اجلهات 
كفاءة  تعزيز  من  االإم���ارة  يف  احلكومية 

يحقق  مب��ا  وتوظيفه  ال��ع��ام،  امل���ال  اإدارة 
يف  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية  م�سرية  اأه����داف 

ال�سارقة«. 
وقدم الدكتور فالح، �سرحاً حول ن�سو�س 
القانون ودوره يف اإعداد واعتماد وتنفيذ 
ورفع  واإع�����داد  ال��ع��ام��ة،  امل���وازن���ة  واإدارة 
والت�سغيلية  املالية  والبيانات  التقارير 
وا�ستخدام  واإدارة  املالية،  املعامالت  عن 
امل�����وارد امل��ال��ي��ة وامل���ادي���ة امل��ت��اح��ة بكفاءة 
موؤ�سرات  وف��ق  فّعال،  اقت�سادي  وب�سكل 
احلكومي،  االإن����ف����اق  و���س��ب��ط  ت��ر���س��ي��د 
وامل�سوؤوليات،  ال�����س��الح��ي��ات  وحت���دي���د 
املوارد  الإدارة  املطلوبة  الرقابة  واأوج���ه 

املالية واالأ�سول واملمتلكات احلكومية.
ال��ت��زام��ات اجلهات  وع��ر���س احل�����س��ي��ن��ي 
املوازنات  باإعداد  يتعلق  فيما  احلكومية 
ال�����س��ن��وي��ة وف���ق ال��ق��واع��د ال�����س��ادرة عن 
ا�ستخدام  املركزية، وكيفية  املالية  دائرة 

االعتمادات امل�سدقة يف موازناتها، وفقاً 
االأغرا�س  وح�سب  امل��ق��ررة،  للت�سريعات 
من  العديد  اإىل  اإ�سافة  لها،  املخ�س�سة 
وتنويع  تنمية  مثل  االأخ����رى  اجل��وان��ب 
االإيرادات، وتطبيق القواعد وال�سيا�سات 
وفق  املالية  القوائم  واإع��داد  املحا�سبية، 
قبل  من  املعتمدة  املحا�سبية  ال�سيا�سات 

دائرة املالية املركزية.
كبرياً  وتفاعاًل  اهتماماً  امللتقى  و�سهد 
من قبل امل�ساركني يف يومه االأول، الذي 
اأ�����س����ادوا ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دائ���رة 
قانون  تنفيذ  ت�سهيل  يف  املركزية  املالية 
و�سرح  ال�سارقة،  حلكومة  امل��ايل  النظام 
ت��ف��ا���س��ي��ل��ه وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه، لتمكني  ك��اف��ة 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف االإم���������ارة من 
تعزيز  يف  وامل�ساهمة  ال��ق��ان��ون،  تطبيق 
ك��ف��اءة امل��ن��ظ��وم��ة امل��ال��ي��ة ل���الإم���ارة وفق 

اأف�سل التطبيقات واملمار�سات العاملية.

حماكم دبي حتافظ على املركز الأول اإقليميا �سمن 
حمور »انفاذ العقود« لتقرير البنك الدويل

•• دبي-وام:

ك�سف التقرير ال�سنوي ملحاكم دبي عن حمافظتها على املركز االأول اإقليمياً يف 
حمور “انفاذ العقود” للعام الثالث على التوايل .و قفزت اإىل املركز 12 عامليا 
من املركز 25 �سمن تقرير البنك الدويل عن �سهولة ممار�سة اأن�سطة االأعمال 

لعام 2018 .
ال�سنوي  التقرير  دبي  عام حماكم  املن�سوري مدير  عيد  �سعادة طار�س  ود�سن 
الذي يوثق اأن�سطة املحاكم واالإجنازات التي حتققها �سنوياً اإىل جانب توفريه 

ملعلومات مهمة عن حماكم دبي وقطاعاتها.
اإىل جانب  واالإداري  الق�سائي  النظام  معلومات عن  ال�سنوي  التقرير  ت�سمن 
اخلطة اال�سرتاتيجية للمحاكم 2017 � 2021 وامل�ساريع واملبادرات املنجزة. 
مدير  نائب  مو�سى  عبدالقادر  القا�سي  �سعادة  بح�سور  التقرير  تد�سني  ومت 
عام حماكم دبي وال�سادة روؤ�ساء املحاكم ومدراء القطاعات ومدراء االإدارات يف 
 2017 اأبرز ال�سمات املميزة للعام  الدائرة. وقال �سعادة طار�س املن�سوري ان 
تتمثل يف النقلة النوعية على �سعيد تطبيق معاير التميز املوؤ�س�سي ومنظومة 
واالبتكار  ال��روؤي��ة  ترجمة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��راب��ع  للجيل  احلكومي  التميز 
االإم����ارات  ودول����ة  دب���ي  اإم����ارة  تناف�سية  لتعزيز  احل��ك��وم��ي  بالعمل  واالرت���ق���اء 
حتقيق  يف  تتمثل  رئي�سة  اأه����داف  اأرب��ع��ة  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  العاملية  اخل��ارط��ة  على 
على  والرتكيز  االبتكار  جمال  يف  احلكومة  توجهات  دعم  للمجتمع  الرفاهية 
النوعية على قدر طموحاتنا  اإجنازاتنا  املقدمة للمتعاملني وجاءت  اخلدمات 
وثيقتنا  م�ستهدفات  جت�سيد  باجتاه  متقدمة  خطوات  بذلك  لنخطو  العالية 
واعالء  املتعاملني  اإ�سعاد  حول  واملتمحورة   2021  -  2017 اال�سرتاتيجية 

قيم العدل واال�ستقاللية وال�سفافية.
وت�سمن التقرير ال�سنوي ملحاكم دبي معلومات وافية عن التطورات والتحوالت 
التي ت�سهدها املحاكم خالل العام وموؤ�سرات االأداء اخلا�سة باالأعمال الق�سائية 
واالأعمال االإدارية مما يجعله مرجعاً مهماً لكل املهتمني واملخت�سني الراغبني 
اإمارة  يف احل�سول على املعلومة الدقيقة وال�سحيحة عن العمل الق�سائي يف 
دبي . وي�سدر التقرير ال�سنوي ملحاكم دبي ب�سكل منتظم و�سنوي ليوثق جميع 

الفعاليات واالأن�سطة التي �سهدتها املحاكم على مدار العام .
 2017 اأن حماكم دبي ح�سلت يف عام  وت�سمن التقرير ال�سنوي ملحاكم دبي 
اأول  ع��ن  االإمارات” وذل���ك  “اأوائل  ج��ائ��زة  منها  واجن����ازات  ج��وائ��ز  ع��دة  على 
“�سور” وح�سولها  املجانية  اال�ست�سارات  لتقدمي  للمحامني  تطوعي  م�سروع 
املتخ�س�سة  الوظائف  يف  املتميز”  بيئة عمل” و”املوظف  “ا�سعد  على جائزة 
قائمة  �سمن  الثانية  املرتبة  وكذلك  املتميز  احلكومي  ل��الأداء  دبي  برنامج  يف 
اأف�سل ع�سر حماكم على م�ستوى العامل بجائزة املنظمة الدولية الإدارة املحاكم 
امل�سرعات احلكومية وجتاوز  امل�ساركة يف  جانب  اإىل   2017 يوليو  اياكا”   “
امل�سوؤولية  وامل�ساركة يف جمال  العمالية  الق�سايا  للف�سل يف خدمة  امل�ستهدف 
“برنامج  امل��ب��ادرات  املجتمعية والتطوع �سمن م��ب��ادرات ع��ام اخل��ري وم��ن ه��ذه 
�سور لال�ستف�سارات القانونية املجانية” والطباعة املجانية يف مكاتب الطباعة 
التطوعية وحمكم اخل��ري وم���اأذون اخلري  تعهيد وم��ب��ادرة عند الطلب وع��ون 

وبنك اخلري وحملة جمع التربعات بالتن�سيق مع احدى اجلمعيات اخلريية.
ن�سبة  املائة وقد بلغت  96 يف  بلغت  املتعاملني  �سعادة  ن�سبة  ان  التقرير  وا�سار 
امل�ستفيدين يف  املائة وبلغ عدد  58.62 يف  الذكي  ال�سرف  الذكي يف  التحول 
 46  2016 بعام  75 م�ستفيدا مقارنة  الطلب يف عام -2017  خدمة عند 
م�ستفيدا وبلغ عدد “املزادات الذكية” يف عام 2017 257- م�ستفيدا مقارنة 
املنجزة من خ��الل قريب يف مركز  املعامالت  ع��دد  وبلغ   -209  2016 بعام 
اخلدمة الكائن مبنطقة حتا يف عام 2017 359- معاملة ويف عام 2016-
االجمايل  املتو�سط  بلغ  فقد  “ذرى”  خلدمة  بالن�سبة  اأم��ا  معاملة   271

للموقوفني عرب اخلدمة 2880.

822 مليون درهم قيمة
 ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-وام:
 822 اأك��رث من  العقارية يف دائ��رة االأرا�سي واالأم��الك يف دبي  الت�سرفات  حققت 
233 مليون  82 مبايعة بقيمة  مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ام�س ت�سجيل 
درهم منها 11 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 151 مليون درهم و 71 مبايعة لل�سقق 
والفلل بقيمة 82 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 100 مليون 
درهم يف منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف 
يف  دره��م  ماليني   9 بقيمة  مبايعة  تليها  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة 
منطقة املركا�س. وت�سدرت منطقة الثنية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات 
اإذ �سجلت مبايعتني بقيمة 5 ماليني درهم تلتها منطقة وادي ال�سفا 5 بت�سجيلها 
مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم وثالثة يف احلبية الثالثة بت�سجيلها مبايعة بقيمة 
والفلل جاءت مبايعة بقيمة  ال�سقق  باأهم مبايعات  يتعلق  وفيما  درهم.  3 ماليني 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ماليني  كاأهم  املركا�س  مبنطقة  درهم  ماليني   9
درهم يف منطقة مر�سى دبي واأخريا مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة برج 
خليفة. وت�سدرت منطقة الرب�ساء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�سقق والفلل اإذ �سجلت 10 مبايعات بقيمة 7 ماليني درهم وتلتها منطقة الثنية 
املطار  مدينة  يف  وثالثة  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعات  بت�سجيلها9  اخلام�سة 
قدرها  قيمة  الرهونات  و�سجلت  دره��م.  ماليني   4 بقيمة  مبايعات   9 بت�سجيلها 
و89  دره��م  435 مليون  بقيمة  اأرا����س  ره��ون��ات   22 منها  دره��م  مليون   589
رهونات فلل و�سقق بقيمة 154 مليون درهم اأهمها مبنطقة وادي ال�سفا 4 بقيمة 

درهم. مليون   119 بقيمة  الو�سل  منطقة  يف  واأخرى  درهم  مليون   292

جلنة الأمن والعدل وال�سالمة توؤكد اأهمية 
تعزيز جودة املنتج الزراعي املحلي يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

الإمارة  التنفيذي  للمجل�س  التابعة  وال�سالمة  وال��ع��دل  االأم���ن  جلنة  اأك���دت 
اأمن  اإر���س��اء منظومة  املحلي يف  ال��زراع��ي  املنتج  ج��ودة  تعزيز  اأهمية  اأبوظبي 
غذائي متكاملة يف اإمارة اأبوظبي وذلك انطالقا من كونها اإحدى املوا�سيع 
اأبوظبي. جاء ذلك خالل  باأولوية لدى حكومة  التي حتظى  اال�سرتاتيجية 
خلريباين  ���س��امل  نا�سر  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  برئا�سة  اللجنة  بها  ق��ام��ت  زي���ارة 
تعد  والتي  العني  يف  الفوعة  مبنطقة  اأجرو”  “اإيليت  مزرعة  اإىل  النعيمي 
اإحدى ال�سركات االإماراتية الرائدة يف جمال اإنتاج وتوزيع اخل�سار والفواكه 
الطازجة حمليا واإقليميا. واطلعت اللجنة خالل زيارتها التفقدية للمزرعة 
على اأف�سل املمار�سات واالأ�ساليب يف جمال حت�سني جودة املنتجات الزراعية 
اإ�سافة اإىل التعرف على جهود املزرعة يف تعزيز املفاهيم التي ت�سهم يف حتقيق 
االقت�سادية  التناف�سية  ورف��ع  الزراعية  جمال  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 

للمنتج املحلي وما يحققه ذلك من تنمية للقطاع الزراعي باالإمارة.

ت�سعى لتحقيق اأداء اأف�سل وم�ستدام

الوطنية للتكافل حتقق اأرباحًا �سافية بقيمة 7.6 مليون درهم يف 2017
علي بن حرمل الظاهري: الوفاء امل�ستمر بوعودنا يعد املفتاح احلقيقي لنجاحنا

•• اأبوظبي-الفجر:

اأو����س���ح ���س��ع��ادة ع��ل��ي ���س��ع��ي��د ب���ن حرمل 
�سركة  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري 
اأداء  اأن  “وطنية”  للتكافل  ال��وط��ن��ي��ة 
ايجابيا  ك��ان   2017 ال��ع��ام  يف  ال�سركة 
وم��ت��م��ي��زاً، ح��ي��ث ح��ّق��ق��ت ال�����س��رك��ة منواً 
بالعام  م��ق��ارن��ة   %36 بن�سبة  اأدائ��ه��ا  يف 
2016، كما �سجلت اأرباحاً �سافية بلغت 
 2017 ال��ع��ام  م��ل��ي��ون  دره����م يف   7.6
400.000  دره���م يف عام  ب���   م��ق��ارن��ة 
عوائد  حت��ق��ي��ق  اإىل  اإ����س���اف���ة   ،2016
ع��ل��ى ح��ق��وق امل�����س��اه��م��ني ب��ن�����س��ب��ة  %9، 
املُجّمعة  الت�سغيل  ن�سبة  و�سلت  بينما 
 108% م��ن  بانخفا�س  اىل%97.5، 
�سركة  اأن  م�����وؤك�����داً   ،2016 ع�����ام  يف 
ل��ل��ت��ك��اف��ل جن��ح��ت يف حتقيق  ال��وط��ن��ي��ة 
الربحية الت�سغيلية ، مما �سيخلق اأ�سا�ساً 
يف  وم�ستدام  اأف�سل  اأداء  لتحقيق  جيداً 

امل�ستقبل.

قطاعات رئي�سية
وقال الظاهري يف بيان �سحفي لل�سركة 
للتكافل  ال��وط��ن��ي��ة  اف�������س���اح  مب��ن��ا���س��ب��ة 
 3 ل��دي��ن��ا   :2017 ل��ل��ع��ام  نتائجها  ع��ن 
التاأمني  ه��ي:  رئي�سية  اأع��م��ال  قطاعات 
الطبي والتاأمني على ال�سيارات والتاأمني 
ال��ت��اأم��ني على  ي�ستمل على  ال��ذي  ال��ع��ام 
البحرية  االأعمال  و  الهند�سة  احلرائق، 
وال��ت��اأم��ني على احل����وادث ال��ع��ام��ة، وقد 
���س��اه��م��ت ه����ذه ال��ق��ط��اع��ات ال���ث���الث يف 
حتقيق الربحية الت�سغيلية لل�سركة، وال 
حظنا اأن املنتجات الرئي�سية للربح كانت 
الطبي. و  والتاأمني  ال�سيارات  يف جمال 
ينبع  االم���ارات  �سوق  يف  النمو  اأن  حيث 
املنتجات  ه��ذه  ف��اإن  املجالني  هذين  من 
ت�ستحوذ على 85% من �سايف اإيراداتنا، 
هذه  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يف  ن�ستمر  و���س��وف 

املنتجات. 
امل�ستمر  الوفاء  الظاهري:” اإن  واأ�ساف 

بوعودنا يعد املفتاح احلقيقي لنجاحنا، 
وهذا ما مينح عمالئنا و�سركاء االأعمال 
الوطنية  �سركة  م��ع  التعامل  يف  الثقة 
للتكافل، و�سوف نوا�سل يف العام اجلاري 
ت��ق��دمي خ��دم��ة متنوعة  ت��رك��ي��زن��ا ع��ل��ى 
ممار�سة  ت�����س��ه��ي��ل  ت��ت�����س��م��ن  ل��ل��ع��م��الء، 
ا�ستخدام  خالل  من  التجارية  االأعمال 
املُتطّورة،  التكنولوجيا  تقنيات  اأح���دث 
جنباً اإىل جنب مع ابتكار املنتجات التي 

ّتلّبي احتياجاتهم.
�سركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأو�����س����ح 
�ستطلق  ال�سركة  اأن  للتكافل  الوطنية 
العديد من املُبادرات خالل عام 2018، 
�سركة  اإب������راز  ُت�����س��ه��م يف  ����س���وف  وال���ت���ي 
التاأمني  ����س���وق  يف  ل��ل��ت��ك��اف��ل  ال��وط��ن��ي��ة 
ذات  امل��ب��ادرات  ه��ذه  و�ستكون  والتكافل، 
ب��امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات اجلديدة  ���س��ل��ة 
ال�����والء للعمالء  ب��رن��ام��ج  ،ف�����س��اًل ع���ن 
هذه  ب��اأن  اعتقاده  عن  معرباً  احلاليني، 
اإىل جذب  تلقائياً  ت��وؤدي  �سوف  املبادرات 

املزيد من العمالء اجلدد.

روؤية م�ستقبلية
امل�ستقبلية  ب��اخل��ط��ط  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
نحن  بالقول:”  الظاهري  رد  لل�سركة، 
م��ك��ان��ت��ن��ا يف �سوق  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ن���رّك���ز 
نكون  اأن  روؤي��ت��ن��ا يف  وت��ت��م��ث��ل  ال��ت��ك��اف��ل. 
ال��ت��ك��اف��ل، وهذا  رائ���دة يف جم��ال  �سركة 
الثالث  ال�����س��رك��ات  م��ن  ن��ك��ون  اأن  يعني 
االأوائل من حيث النمو والربحية، وزيادة 
العوائد للم�ساهمني. وللقيام بذلك، قد 
ننظر اإىل اإمكانية اال�ستثمار يف املجاالت 
خلدماتنا  قيمة  ت�سيف  اأو  تدعم  التي 
�سنكون  كما  وا�سرتاتيجيتنا،  االأ�سا�سية 
منفتحني اأي�ساً على اال�ستحواذ يف حال 
تتما�سي  والتي  املنا�سبة،  الفر�س  توفر 

مع ا�سرتاتيجيتنا االأ�سا�سية.
واأك����د ال��ظ��اه��ري اأن ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني يف 
العام  يف  ُمتمّيزاً  اأداءاً  �سهد  قد  ال��دول��ة 
ال�سركات  معظم  �سهدت  حيث  املا�سي، 

من����واً يف االأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة واالأرب�����اح 
تطبيق  اإىل  ذل����ك  وي���رج���ع  ال�����س��اف��ي��ة، 
ب��رن��ام��ج ال��ت��اأم��ني ال��ط��ب��ي االإل���زام���ي يف 
اأق�ساط  م���ع���دالت  وزي������ادة  دب����ي،  ام�����ارة 
النظام  �سيا�سة  تطبيق  بعد  ال�����س��ي��ارات 
االأدنى  احلد  و�سيا�سة  لل�سيارات  املوّحد 

لت�سعري الطرف الثالث. 
واأ�ساف الظاهري: ومع ذلك، فاإن اأرباح 
اأداء  �سعف  ب�سبب  انخف�ست  اال�ستثمار 
جند  ع��ام،  وب�سكل  املالية.  االأوراق  �سوق 
اأن �سوق التاأمني حّقق اأداًء جيداً يف ظّل 

الظروف االقت�سادية احلالية. 

تفاوؤل ومنو
ت��ف��اوؤل��ه ب�ساأن  ال��ظ��اه��ري ع���ن  واأع�����رب 
م�����س��ت��ق��ب��ل ����س���وق ال����ت����اأم����ني ب���ال���دول���ة، 
اأ�سعار  ا�ستقرار  اأن  اعتقاده  ع��ن  معرباً 
النفط، وا�سرتاتيجية الدولة، وانتعا�س 
ل���ه تاأثري  ���س��ي��ك��ون  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��اد 
اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى دول���ة االإم������ارات العربية 

املتحدة. 
ينمو  اأن  املتوّقع  الظاهري:” من  وق��ال 
يف  اأك��رث  اأو   %10 بن�سبة  التاأمني  �سوق 
ال��دول��ة، وم��ع ذل���ك، ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
التحّديات التي تواجه ال�سركات فهناك 
امل�ستحقة  امل�سافة  القيمة  مبلغ �سريبة 
عام  يف  ال�سادرة  االنتقالية  وال�سيا�سات 
2017 والذي �سيخلق حتدياً يف عملية 
اأن  ك��م��ا  ال��ع��م��الء،  ق��ب��ل  م��ن  التح�سيل 
التي  لل�سركات  املالية  امل��الءة  متطلبات 
�ستقود   2018 م���ن  اع���ت���ب���ارا  ت�����س��ري 
عمليات  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  ال�������س���رك���ات  ب��ع�����س 
يف  ال�سركات  معظم  ف��اإن  كذلك  الدمج. 
ال�سوق �سيتوجب عليها مواجهة حتدي 
اخلدمات  وت��ق��دمي  الرقمية  العمليات 
عدد  اأن  علما  االإن���رتن���ت،  ع��رب  ال��ذك��ي��ة 
كبري من �سركات التاأمني لديها اأنظمة 
اال�ستثمار  اإىل  ت�سطر  و���س��وف  ق��دمي��ة 
التكنولوجيا  ت��ق��ن��ي��ات  اإىل  ال��ت��ح��ّول  يف 

اجلديدة.

اأحمد بن �سعيد يفتتح فعاليات معر�ض ال�سرق الأو�سط للكهرباء 2018

با�ستثمار  اخلليجية  ال���دول  ت��ق��وم  ب���اأن 
خالل  ال��ق��ط��اع  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   131
االأع����وام ال��ق��ادم��ة. واأك���د م��ع��ايل �سهيل 
ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزير 
الطاقة وال�سناعة اأن ا�ست�سافة معر�س 
 2018 ل��ل��ك��ه��رب��اء  ال�������س���رق االأو�����س����ط 
االإ�سرتاتيجية  االأه�����داف  م��ع  ين�سجم 
من  وال��ت��ي  وال�سناعة  ال��ط��اق��ة  ل����وزارة 
لهذا  امل�ستمر  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة  اأب��رزه��ا 
وتعزيز  االإقليمي  ال�سعيد  القطاع على 
ري����ادة دول����ة االإم������ارات يف ه���ذا املجال. 
اأن دول�����ة االإم������ارات  واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه 
ت��وا���س��ل دوره���ا امل��وؤث��ر يف ق��ي��ادة جدول 

•• دبي -وام:

اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن �سعيد 
للطريان  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���رئ���ي�������س االأع����ل����ى مل��ج��م��وع��ة ط����ريان 
االإمارات ام�س فعاليات معر�س ال�سرق 

االأو�سط للكهرباء 2018.
ويعود معر�س ال�سرق االأو�سط للكهرباء 
دولة  الطاقة يف  وزارة  ت�ست�سيفه  الذي 
االإمارات اإىل مركز دبي التجاري العاملي 
يف ظ��ل ارت��ف��اع ال��ط��ل��ب االإق��ل��ي��م��ي على 
حلول  نحو  امل��ت��زاي��د  وال��ت��ح��ول  الطاقة 
وتنعقد  وال��ن��ظ��ي��ف��ة.  ال��ذك��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
التجاري  امل��ع��ر���س  م��ن  ال�43  ال�����دورة 
القطاع”  “تن�سيط  �سعار  حتت  ال��رائ��د 
وي�ستمر على مدى ثالثة اأيام و ُيتوقع 
من  األ��ف��اً   62 م��ن  اأك���رث  ت�ستقطب  اأن 

املتخ�س�سني واخلرباء يف القطاع.
اأج��ن��ح��ة املعر�س  وخ����الل ج��ول��ت��ه ع��ل��ى 
ق��دم مربعة  األ��ف   80 م�ساحته  البالغة 
ال�سخ�سيات  كبار  من  جمموعة  رافقت 
مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 
االبتكارات  اأح����دث  بع�س  ال���س��ت��ع��را���س 

التي ي�ست�سيفها هذا املعر�س ال�سخم.
وت�سهد دورة هذا العام م�ساركة 1500 
ع��ار���س م��ن 66 دول���ة ب��دع��م م��ن 23 
ي�سمل  مب���ا  متخ�س�سا  دول���ي���ا  ج��ن��اح��ا 
العربية  املتحدة واململكة  اأملانيا واململكة 

ال�سعودية وتركيا وال�سني وغريها.
التقنيات  اأح��دث  امل�ساركون  وي�ستعر�س 
خم�سة  وف�����ق  واخل�����دم�����ات  وامل���ن���ت���ج���ات 
ونقل  الطاقة  توليد  رئي�سية  قطاعات 
والطاقة  واالإن���������ارة  ال���ط���اق���ة  وت����وزي����ع 

االإطالق  االأوىل على  ال�سم�سية وللمرة 
تخزين واإدارة الطاقة. ويفتتح معر�س 
ال�سرق االأو�سط للكهرباء 2018 اأبوابه 
الطاقة  ق���ط���اع  وق�����وف  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
االإق��ل��ي��م��ي ع��ل��ى اأع����ت����اب حت����ول كبري. 
طلب  م��ن  املنطقة  ت�سهده  مل��ا  وبالنظر 
متزايد على موارد الطاقة نتيجة زيادة 
االقت�سادات  منو  وت�سارع  ال�سكان  ع��دد 
�سوق  تقرير  ي�سري  املناخية  والتغريات 
الطاقة لدول جمل�س التعاون اخلليجي 
ال�سوق  اأب����ح����اث  ���س��رك��ة  اأع����دت����ه  ال�����ذي 
ملعر�س  خ�سي�ساً  اأون�����س��اي��ت  فينت�سرز 
توقعات  اإىل  للكهرباء  االأو���س��ط  ال�سرق 

بتطوير  امل��ت�����س��ل  االإق��ل��ي��م��ي  االأع����م����ال 
قطاع  ي�سهدها  التي  النمو  ودفع عجلة 
تعزيز  اإىل  ونتطلع  املنطقة  يف  الطاقة 
الدور الرائد للدولة من خالل �سراكتنا 

الدائمة مع املعر�س«.
املجموعة  مديرة  ماثيوز  اأنيتا  قالت  و 
ل�������س���وؤون امل��ح��ف��ظ��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة لدى 
تنظيم  تتوىل  التي  للمعار�س  اإنفورما 
ال�سرق  م���ع���ر����س  “يعمل  ال���ف���ع���ال���ي���ة 
على  رائ��دة  كمن�سة  للكهرباء  االأو���س��ط 
م�ستوى العامل بالن�سبة لقطاع الطاقة 
م�ساحًة  ال���ق���ط���اع  جل���ه���ات  ا  ي���ق���دم  اإذ 
االأفكار  وت���ب���ادل  ل��الج��ت��م��اع  م�����س��رتك��ًة 

لي�سبح  امل���ع���ر����س  وت����ط����ّور  وامل���ع���رف���ة. 
القطاع  م�ستوى  على  لالبتكار  حمركاً 
العاملي من خالل توفري من�سة مكر�سة 
ال�سيا�سات  و���س��ن��اع  ال��ف��ك��ر  ق���ادة  الأب����رز 
االأكادمييني  وال��ب��اح��ث��ني  احل��ك��وم��ي��ة 
العامل  يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  وكبار 
ملناق�سة النجاحات وامل�ساكل والتحديات 
الطاقة  قطاع  ت��واج��ه  التي  امل�ستقبلية 

االإقليمي والعاملي.
ويقدم معر�س ال�سرق االأو�سط للكهرباء 
جمموعًة من ور�س العمل املهنية املجانية 
التطوير  ب��رن��ام��ج  ق��ب��ل  م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
العمل  ور���س  و�ستغطي  امل�ستمر.  املهني 
وا�سعة  جمموعة  التفاعلية  التعليمية 
اإنرتنت  من املوا�سيع التي ت��رتاوح بني 
و�سواًل  ال�����س��الم��ة  وم��ع��اي��ري  االأ����س���ي���اء 
والكهرو�سوئية  ال�سم�سية  الطاقة  اإىل 
واأح��دث م�ساريع بلدية دبي. و�سيتمكن 
اجلل�سات  م��ن  اال�ستفادة  م��ن  احل�سور 
التخ�س�سية التي توفر معلومات وروؤًى 
املبتكرة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  ح���ول  قيمة 
التي تقدمها ال�سركات الرائدة يف حني 
حتديثات  التدريبية  العمل  ور�س  تقدم 
والتدريب  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����س��اري��ع  ح���ول 

عايل امل�ستوى.
االأو�سط  ال�����س��رق  م��ع��ر���س  ج��ان��ب  واإىل 
اإنفورما  ���س��ت��ط��ل��ق   2018 ل��ل��ك��ه��رب��اء 
الذكية  للطاقة  العاملية  القمة  فعاليات 
اأول ق��م��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة يف جمال  وه���ي 
عن  يزيد  م��ا  حتت�سن  الذكية  الطاقة 
من  وبع�س  املتحدثني  اأه��م  م��ن   110
دفع  �ساهمت يف  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ات  اأك���رب 

عجلة تطوير القطاع.
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العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/809 جتاري جزئي 
م - وميثلها / حذيفة  م  ذ   - امل�سرتكة ل�سناعة اال�سباغ  ال�سركة  املحكوم عليه/1-  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - واال  ماتا  بهاي  ح��امت 
اأر ي�سني  ايه  اأر  املنعقدة بتاريخ 2017/9/25 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة 
اإند�سرتيز - م د م �س وميثلها قانونا / ربيع انطونيو�س رعيدي - بالزام  & كيميكال 
املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ 102966.60 درهم )مائة واثنان الف وت�سعمائة 
و�ستة و�ستون درهم و�ستون فل�سا( وفائدة 9% من تاريخ 2017/3/5 م وحتى ال�سداد التام 
،  والزمتها بر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/793  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-توب موتورز  جمهول حمل االقامة مبا ان 
قد  م  م  ذ  �س   - املركبات  لفح�س  ت�سجيل  اينوك  /�سركة  امل�ستاأنف 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   2017/1153 مدين 
جزئي بتاريخ 2017/6/11 وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/3/26
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/317  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- مي�سال عطا اهلل �سالح  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف وميثله / عبداهلل خمي�س  امل�سرف 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مطالبة بالزام املدعي  اآل علي - قد  الناخي  غريب 
القانونية  الفوائد  مع  دره��م   53.840.02 وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه 
التام  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ  وحتى   2017/11/7 ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل.  وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2018/3/18  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/16  احوال مال غري امل�شلمني                 

مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  كارينجتون   1-مانوت�سانون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ان املدعي/ �ستيفن بوب وميثله / عائ�سة را�سد حممد عبا�س علي الطنيجي 
املوؤرخة  الو�سية  باثبات  الق�ساء  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد 
2014/5/9 وال�سادرة ل�سالح املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه بالر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2018/3/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة رقم )3( 
يف مبنى االأح��وال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/85  بيع عقار مرهون    
ان  املنفذ �سده/1- حممد كا�سيف جافيد حممد جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / من�سور عبداهلل حممد احمد 
الزرعوين  قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2018/2/22 اعالنكم ل�سداد قيمة 
املطالبة وقدرها )2.141.156( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
اأعاله واإالبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون 
االج��راءات املدنية ) نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم 
االر���س : 33 - رقم املبنى : 1- ا�سم املبنى : جولد كر�ست فيوز  2 - رقم الطابق 

19- رقم العقار : 1903 - م�ساحة العقار : 1.083.29 قدم مربع(  
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/81  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سدهم/1- ميمون للو�ساطة العقارية - ذ م م 2- ميمون بروبرتي فين�سرز 
ليمتد 3-�سم�سم ديفيلوبرز ملتيد  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فرين 
ح�سن فروزي�س وميثله / فهد �سلطان علي لوتاه - نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى 
ا�ستئناف عقاري يوخ  باال�ستئناف رقم 512/2016  واملعدل  رقم 2016/84 عقاري كلي 
اخلمي�س بتاريخ  2017/12/28  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1-بالزامكم ب�سداد مبلغ 
وقدره )465715( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل 
املوؤرخ 2009/9/8.   العقد �سند الدعوى  اأو خزينة املحكمة  2-بانف�ساخ  التنفيذ  طالب 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/487   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- مطعم ومقهي النجم ال�ساطع �س ذ م م - حاليا - مطعم 
جمهول  �سابقا   م-  م  ذ  �س   - فوريفري  برجر�س  ب�ست  اف  بي  بي  ومقهي 
ع وميثله /  م  �س   - للمرطبات  التنفيذ/دبي  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد 
املنفذ به وق��دره )21148( درهم اىل  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/191   تنفيذ مدين  

م م 2-حممد  ذ  التجاري - �س  العايل  املنفذ �سدهما/1- اخلط  اىل 
�سليم ثايالكاندي بوثيابوراييل  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/هاي ليفيل للعقارات وميثله / يو�سف حممد احمد يو�سف 
احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  وق��دره )172016( دره��م اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/512   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- علي مطر حرقو�س على ال�سويدي  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/تايجر وير للتجارة العامة - 
�س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  به وق��دره )6570( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
 يف الدعوى رقم 2017/3903 جتاري جزئي  

اىل املدعي عليهم / الكامل لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �س ذ م م  - �سيخ حممد رفيق 
�سانو �ساحب - حممد اليا�س باجي هدايت اهلل ، جمهويل حمل االقامة ، مبا ان املدعية 
/ اأبرو ايند�سرتيز اينك ، قد اقامت يف مواجهتكم الدعوى املذكورة اأعاله ، وعليه نعلنكم 
بان حمكمة دبي االبتدائية قد ا�سدرت بتاريخ 2018/2/22 م القرار التايل )بندب خبري 
�ساحب الدور باجلدول على ان يكون من خرباء امللكية الفكرية " العالمات التجارية 
اأبو  على  اإ�سراقة   / اخلبرية  امام  اخلربة  اجتماعات  ح�سور  ب�سرورة  نعلنكم  " وعليه 
طه املنتدبة يف الدعوى ، وعنوانها بناية االحتاد مكتب رقم )908( اإمارة دبي - منطقة 
بور�سعيد مقابل ديرة �سيتي �سنرت ، رقم مكاين : 3234793883  وقد حتدد لالجتماع يوم 

االثنني املوافق 2018/3/13م يف متام ال�ساعة )2.00 الثانية ظهرا( 
اخلبرية / اإ�شراقة علي اأبوطه 
خبرية ملكية فكرية   

حماكم دبي 
حمكمة دبي البتدائية

مذكرة اإعالن املدعي عليهم بالن�شر  

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اىل من يهمه المر

نحن : كور�سيل كوليكتيف منطقة حرة - ذ م م - �سركة  منطقة حرة ذات م�سوؤولية 
احلرة  دبي  منطقة  من  يف  اخلا�سة  ال�سركات  لقانون  وفقا  تاأ�س�ست  حمدودة 
للتكنولوجيا واالعالم  2003 )قانون ال�سركات اخلا�سة( نود االخطار باأنه ومبوجب 

البند رقم 9 من قانون ال�سركات اخلا�سة ، قررنا تغيري ا�سم ال�سركة اىل:
جيرنال 3 عام منطقة حرة - ذ م م 

على من يرغب باالعرتا�س على هذا التغيري ان يقدم اعرتا�سه كتابة خالل اربعة 
ع�سر)14( يوما من تاريخ ن�سر هذا اال�سعار على العنوان التايل :

دائرة  الت�سجيل والرتاخي�س �سلطة دبي للمجمعات االبداعية، �س ب : 478844 ، 
  info@dcca.gov.ae : دبي ، االمارات العربية املتحدة.  الربيد االلكرتوين

كور�سيل كوليكتيف منطقة حرة - ذ م م
لعناية مدير الت�سجيل والرتاخي�س

ا�شعار تغيري ا�شم �شركة
 منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/280   تنفيذ جتاري  
���س��ن��دران ماثيكارا مو  م 2-رام���ا  م  ذ  ���س   - ���س��ده/1- جم��وه��رات اطل�س  املنفذ  اىل 
3-�سريكانت  م  م  ذ  �س   - اطل�س  ملديونية جموهرات  �سامن  كفيل  ب�سفته   - تيدات 
راما�سندران - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية جموهرات اأطل�س - �س ذ م م جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق - �س م ع وميثله / حممد عي�سى 
�سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )19254956.24( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/486   تنفيذ جتاري  
م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - للمقاوالت  �سوفاد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة فنمات للتجارة - ذ م م وميثله / 
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22434( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة :  �سالون اوليتا للتجميل - �س ذ م م    
رقم الرخ�سة : 510654 العنوان : حمل 8s ار�س 319-318 ملك حممد 
ذات م�سئولية  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل  ال��ك��رام��ة   - ب��ردب��ي   - امل��ال  اللطيف  ع��ب��داهلل 
التنمية  دائ��رة  تعلن   1147967  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم  حم��دودة 
الواردة  بال�سركة  اخل��ا���س  الرتخي�س  ال��غ��اء  بانهاب�سدد  بدبي  االقت�سادية 
املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه  اعاله وذلك مبوجب االج��راءات والنظم 
التنمية االقت�سادية بدبي من خالل الربيد  دائ��رة  التقدم اىل  اي اعرتا�س 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae االل��ك��رتوين 
الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من  امل�ستندات واالوراق  مرفقا معه كافة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
  يف الدعوى  رقم   2017/107 نزاع تعيني خربة عقاري 

املتنازع �سده : حممد داوود عبداالحمد 
العنوان : 

العقاري  اخلبري  بندب   ، للمنازعات  الودية  الت�سوية  مركز  قرار  على  بناء 
املذكورة احل�سور الجتماع  ، يرجى من االطراف  الدور يف اجلدول  �ساحب 
 )9.00( �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة    2018/3/11 املوافق  االحد  يوم  اخلربة 
التنمية  دائرة   -  B- املبنى  - الثاين  الطابق   -  4 يف غرفة االجتماعات رقم 
ال�ساعة - يرجى تزويد اخلبري  دوار  االقت�سادية - قرية االعمال - بجانب 

مبذكرة �سارحة مع حافظة م�ستندات. 
 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�شر لجتماع خربة

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
بالدعوى رقم 2017/543  نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 

اىل املدعي عليه / علي اكرب �سخ�سي 
 / من  �سدكم  واملرفوعة  اع��اله  بالق�سية  خبريح�سابي  انتدابنا  مت  اأن��ه  علما  نحيطكم 
مرت�سى بورهنك بن ح�سن بقيمة 87 كيلو جرام من الذهب وربح اال�ستثمار من تاريخ 
�سنوي 10% من  ربح  بوايع  تاريخ 2013/6/13  الذهب من  الكمية من  لتلك  ا�ستالمكم 
قيمة املبيعات ال�سنوية. وعليه فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونا اجتماع اخلربة 
املقرر عقده يوم االثنني املوافق 2018/3/12 ال�ساعة 2.00 ظهرا - وذلك مبكتب اخلبري 
املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات - برج بري�سم - الطابق 
الثامن - مكتب 805 - اأحمد احلو�سني لتدقيق - يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد 
باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور  بالدعوى علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�ستندات  واإح�سار 

فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.   
اخلبري احل�سابي 
احمد علي احلو�سني  رقم القيد - 83   

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�شر  
للح�شور اأمام اخلربة
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  اإعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / املروج لالإنتاج والتوزيع الفني 
نعلمكم بان املدعي / مكتبه ال�سفا ذ م م  يف الدعوى رقم 2018/7791 الدائرة املدنية اجلزئية االوىل.  

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
اأوال : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 28.033.50 درهم فقط )ثمانية وع�سرون 
الف وثالثة وثالثون درهم( ،  ثانيا : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية الفوائد القانونية بواقع 
12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  -  ثالثا : الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  لذا يقت�سي ح�سورك اأمام حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات ،  وذلك  يوم 
الثالثاء املوافق 2018/3/27 ، امام الدائرة املدنية اجلزئية االوىل ، القاعة 137 ، ال�ساعة 8.30 �سباحا 
، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك 

�سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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  اإعادة اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 2018/7793 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  
اىل املدعى عليه / اأبو �سيد �سديق ابو طاهر 

نعلمك بان املدعي / موؤ�س�سة اجرة ال�سارقة
يف الدعوى رقم 2017/7793 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية  

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالب فيها : 
، والفائدة القانونية بواقع %5  باأداء مبلغ وقدره )21308.02 درهم(  الزام املدعي عليه 
من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد ، والزامه بالر�سوم 
اجلزئية  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلفون  انتم   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات 
الثانية مبحكمة ال�سارقة االحتادية بتاريخ 2018/4/1 وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها - بو�سفك مدعي عليه. 
حتريرا   2018/3/5 

 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2016/1271  الدائرة الكلية الثانية - جتاري   ال�شارقة 

اإعادة اإعالن املدعي عليه بتعديل الطلبات
اىل املدعى عليه الثاين/ حممد ح�سنني ح�سني احمد - م�سري اجلن�سية - ب�سفته املدير امل�سوؤول عن املدعي 

عليها االوىل / مدر�سة الكمال االمريكية اخلا�سة 
حيث ان املدعني / ورثة الطفل املرحوم / را�سد عبداهلل عقيل ع�سكر  - قد اقاموا عليك واآخرين الدعوى 
رقم اأعاله - وبتاريخ 2017/12/12 م قدم املدعني الئحة بتعديل طلباتهم طلبوا يف ختامها احلكم بالزام 
، باال�سافة الر�سوم  ، والفائدة بواقع )%5(  املدعي عليهم بان يوؤدوا له مبلغ )2.000.000( مليوين درهم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�ساعة التا�سعة من �سباح يوم 
2018/3/25 م وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او 

عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
  مكتب اإدارة الدعوى 

 اأمني �شر الدائرة 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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اعادة اإعالن امل�شتاأنف �شدهم من اخلام�س اىل الثامن بالن�شر 
امل�ستاأنف / بنك �سادرات ايران 

ا�ستئناف رقم 273 ل�سنة 2015 م )مدين )كلي(( 
ا�ستئناف )حكم - اأمر( حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية 

ال�سادر بتاريخ .../.../...201م يف الق�سية رقم 1129 ل�سنة 2013 م )جتاري )كلي(( 
احمد  غلوم   -2 ف��ردي��ة(   )موؤ�س�سة  العامة  للتجارة  البلو�سي   احمد  غلوم   -  1( اىل 
البلو�سي )مدير غلوم احمد البلو�سي للتجارة العامة( 3- تو�سلي بور للتجارة - �س ذ م 

م  ، 4- حممد جواد تو�سلي بور )مدير تو�سلي بور ( ن�سرا 
يوم 12  ال�ساعة 10.30 من  املحكمة يف  �ستنظره  اع��اله  الدعوى  اال�ستئناف يف  ان  اعلم 
�سهر 3 �سنة 2018 - فان مل حت�سر ب�سخ�سك او بوا�سط وكيلك املعتمد فان اال�ستئناف 

�سي�سمع ويف�سل فيه يف غيبتك. 
حرر االعالن يف : 2018/2/26 رمي 

قلم ال�شتئناف 

الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
انذار عديل بالن�شر

   2018/1412
املنذر : واي كيه ايه لتجارة اللعب - ذ م م بوكالة املحاميان / خالد كلندر و �سمرية را�سد 

املنذر اليه : اأرابيان �سنرت - �س ذ م م 
اليها بعدم رغبتها يف اال�ستمرار يف العالقة االيجارية وتطالب بانهاء  املنذر  املنذرة  تنذر 
عقد االيجار وديا وتنذركم املنذرة باأنها �ستغادر العقار بحلول تاريخ 2018/4/18 وت�سليم 
املفاتيح مع التزامها ب�سداد بدل االيجار حتى تاريخ مغادرتها ويكون مبقدور املنذر اليها 
واأ�سل  التاأمني  مبلغ  ب��اإرج��اع  وتطالب  جديد  مل�ستاأجر  العقار  ت��اأج��ري  التاريخ  ه��ذا   بعد 
ا�سرار  اية  املنذرة م�سوؤوليتها عن  �سيكات وتخلي   5 الدفع وعددهم  اجلة  االيجار  �سيكات 
او تعوي�سات او غرامات او تكاليف ا�سافية وحتدد املنذرة لهذا االنذار  30 يوم من تاريخ 
الن�سر كمهلة للمنذر اليها للرد على ما جاء به والتحديد اجتماع م�سرتك خالل تلك املدة 

النهاء العقد بالت�سوية الودية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�شر
 رقم 2018/1405 

املنذر : �سركة االن�ساف لتجارة مواد البناء - �س ذ م م 
املنذر اليه : �سركة بومبى تكنيكل ورك - �س ذ م م 

املو�سوع : 
الف  وارب��ع��ون  ب��اداء مبلغ وق��دره / 41485.62 دره��م -واح��د  اليه  املنذر  املنذر /  ينذر 
ومبلغ  ال�سيكات  قيمة  اإماراتي  فل�س  و�ستون  واثنان  درهم  وثمانون  وخم�س  واربعمائة 
200 درهم ر�سوم ارجتاع ال�سيكات ، خالل مدة اق�ساها )5( خم�سة ايام  من تاريخ ن�سر 
هذا االنذار ، واال �سي�سطر املنذر ا�سف اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة 
باملبلغ مبا يف ذلك اقامة الدعاوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر االأداء واملطالبة بالتعوي�س 
التقا�سي  وم�ساريف  الر�سوم  بكافة  اليه  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  وال�سرر  للعطل  اجل��اب��ر 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3085  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/فريجرين الدولية لتجميل االرا�سي ���س.ذ.م.م - فرع دبي جمهول 
املتويف/�سيد بري  وال��د ومن ورث��ة  املدعي/بري حممد - ب�سفته  ان  حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن  حممد قد 
والتكافل مببلغ وقدره )200.000( درهم تعوي�سا جابر و�سامال والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ نهائية احلكم وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
 ch.1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/3/22  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/503  ا�شتئناف عقاري    

املحدودة  جمهول حمل  القاب�سة  امل�ستاأنف �سده/ 1-غرناطة  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /اأبو القا�سم زين العابدين زارعي كرا�سي -  
قد ا�ستاأنف  القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2016/449 عقاري 
املوافق  االث��ن��ني   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2017/11/1 بتاريخ  كلي 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/4/9
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1663  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-احمد علي �سليم لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /علي حمب حممد علي �سالمه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13080 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180260930AE وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10918  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال���درم���ك���ي واب�����ن ع���ج���الن ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة �������س.ذ.م.م 
اال�سقر  ابراهيم  /رام���ي م�سطفى حممد  امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م  ع���ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره���م(   14248(
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB178057834AE:ال�سكوى
2018/3/20 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، علما بان الدعوى مت جتديدها من ال�سطب .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1999  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  ام ار لالعمال الفنية  اىل املدعي عليه / 1-كيه 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �سيلفاراج  �سيلفاراج  /ب��رت��اب  املدعي  ان  مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6910 
لها  وحددت   mb180795374ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب ادارة الدعوى لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/8662  عمايل  جزئي 
اأ�سنة الرتكي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان  اىل املحكوم عليه/1-مطعم ومقهى 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  احمد  ح�سن  حممد  ل�سالح/ادهم 
او قابلها  ع��ودة ملوطنه عينا  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )95.200( دره��م وتذكرة  بان  عليها 
نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها بامل�سروفات واعفت 
لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  منها  ن�سيبه  املدعي من 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/7115  عمايل  جزئي 
االقامة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م  احل��دائ��ق  لتجميل  عليه/1-الرئي�سي  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/10/23  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  �ساه  �سورات  ل�سالح/ا�سغر خان  اع��اله 
)7505.10( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/9237  عمايل  جزئي 

بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  بيك  ف��ورن  عليه/1-مطعم  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/9  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ريا�س كوناناييل بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )23841( 
درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل 
اخر عند تنفيذ هذا احلكم وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات . حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3542  عمايل  جزئي 
االقامة  حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  امليزان  عليه/1-جنمة  املدعي  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �سديق  حممد  برفايز  املدعي/حممد  ان  مب��ا 
املنعقدة بتاريخ 2018/1/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد برفايز حممد 
�سديق بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)8898( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد 
املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/6205  عمايل  جزئي 
املدعي/حماده  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  عليه/1-جاليبي  املدعي  اىل 
ال�سعيد ال�سيد ال�سيد احلطيبى نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
ال�سيد  ال�سيد  ال�سعيد  ل�����س��ال��ح/ح��م��اده  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/10/24
احلطيبى بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )23850( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب 
عمل اخر عند تنفيذ هذا احلكم وبالر�سوم وامل�سروفات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5201  عمايل  جزئي 
ان  ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه/1-�سب �سيب كلني مارين �سريفي�س  اىل 
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  الغباوي  املدعي/م�سطفى عبداهلل حممد 
املحكمة حكمت بتاريخ:2018/2/28 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة ومبثابة احل�سوري 
بكافة طرق االثبات  املدعي  التحقيق لكي يثبت  الدعوى اىل  باحالة  املو�سوع  الف�سل يف  وقبل 
مبا فيها البينة وقرائن االح��وال انه حتمل م�سروفات االقامة وقيمة االجر املتفق عليه وانه 
وحددت  ال��ط��رق  ب��ذات  بالنفي  عليها  للمدعي  و�سرحت  عمل  ي��وم  اآخ��ر  وت��اري��خ  تع�سفيا  ف�سل 
للتحقيق جل�سة يوم االحد املوافق:2018/3/11 ال�ساعة:10 �سباحا مبكتب القا�سي رقم )217( 
على ان ينتهي يف ذات اجلل�سة وعلى اخل�سوم اح�سار �سهودهم لهذه اجلل�سة وابقت الف�سل يف 
لها  وح��ددت   ، بالن�سر  واجلل�سة  التحقيق  بحكم  عليها  املدعي  اع��الن  املدعي  وعلى  امل�سروفات 

املحكمة جل�سة يوم االحد املوافق:2018/3/11 ال�ساعة:. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12982  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  1-علي عبدالعزيز   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /اأمانت علي اهلل دته قد  ان  االقامة مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7194 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB178899546AE وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/3/25 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12692  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي ال اف الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  �ساه قد  املدعي /عبدامللك امني  ان  مبا 
درهم  وتذكرة عودة مببلغ )2500(  دره��م(   19.472( وقدرها  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت   MB179160627AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/13 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12972  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم بوابة دم�سق ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
الدعوى  اأقام عليك  ا�سماعيل اجلاريه قد  انور عبداحلميد  املدعي /عبداحلميد 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17966 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB990621880AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
�س   08.30 ال�����س��اع��ة   2018/3/11 امل����واف����ق  االح�����د  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11761  عمايل جزئي
مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  امللكية  ال�ساحنة  1-ور���س��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  رزق خري  املدعي /طلعت جمال  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   3960( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb178051100ae وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/131  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م  الب�سائع  ح��زم  االمل��ا���س خل��دم��ات  ���س��ده/1- جبل  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عامر ح�سني ميتها  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6220( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )694( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/162  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- راج ا�سو�سيت�س جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
�ساكاالين  وميثله:مي عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن  باراماناند  اوتام 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  ن�سيب الفال�سي قد 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )184432( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )8667( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5289  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  املنفذ �سده/1- خمبز دبي دياليت  اىل 
باقر  علي غلوم حممد  خ��ان  وميثله:هبه  زين  التنفيذ/خان جول  ان طالب 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ  اأهلي قد 
املنفذ به وقدره )52477( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة 
اىل مبلغ )2645( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2333  ا�شتئناف جتاري    

م�سند جمهول حمل  اآر�سي  م�سند  1- موهن  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
الرحمن مولوي عبدالرحيم قد  امل�ستاأنف /�سم�س  ان  االقامة مبا 
كلي  جت��اري   2017/870 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احلكم  ا�ستاأنف/ 
وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د  املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 10.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2386  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة جموهرات املزيونة ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /حممد باقر مرادي قد ا�ستاأنف/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2006/671 جتاري كلي بتاريخ:2017/2/19 
وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د  املوافق 2018/3/25 ال�ساعة 10.00 
او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/357  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  �سيماي  املنفذ �سده/1-  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سابدول اال�سالم بيار موندول  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )13299( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1121( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

                   يف  الدعوى 2016/44  ادخال واخراج وارث م�شلمني
عبداهلل  يو�سف  ورثة/حممد  من  يو�سف  حممد  في�سل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�سكري  2- هياثم حممد يو�سف من ورثة/حممد يو�سف عبداهلل �سكري جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سامينا ماتني قري�سي وميثله:خمتار حممد باقر 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بادخال املدعي يف االعالم  غريب  قد 
ال�سرعي رقم:873/2015. وحددت لها جل�سة يوم  االربعاء املوافق  2018/3/14   
منطقة  يف  ال�سخ�سية  االح���وال  مبنى  يف   )5( رق��م  بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  القرهود 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/30  ا�شتئناف تظلم مدين    
جمهول  م.د.م.����س  يونايتد  اأغريبزن�س  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ال  ال  انرتنا�سيونال  جينلور  �سركة   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
�سي وميثله:�سامل ا�سماعيل فريوز املدفع احلارثي  قد ا�ستاأنف/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/88 تظلم مدين     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2018/4/4 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د نبيل 
فل�سطني   ، ج�����وده   ع��ث��م��ان 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
)N3914771( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الفل�سطينية  ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات.   

فقدان جواز �شفرت
مي�سيل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني   ، غ��ي��ف��ارا  م�����ورا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8419750EB( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/7776799

فقدان جواز �شفرت
انارام  راج��و   / املدعو  فقد 
انارام بيداجاجنارام ، الهند  
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)ى8992523(  رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/4417339

فقدان جواز �شفرت
امل��دع��و /���س��ري حممد  فقد 
موىل قول حممد ، باك�ستان  
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )KT0151332( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6101066

فقدان جواز �شفرت
رامامورثى   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ث�����ريوم�����االى ث����ريوم����االى 
- جواز  اجل��ن�����س��ي��ة  ال��ه��ن��د   ،
�سفره رقم )3520302( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/4433261

فقدان جواز �شفرت
باريدو  تاال  املدعو /  فقد 
الفلبني   ، ب��اجن��ي��ل��ي��ن��ان 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )EC4843593( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/6442373

فقدان جواز �شفرت
امل����دع����و / م���ب���ارك  ف���ق���د 
باك�ستان   ، �ساه  خري  علي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )TS1815111( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6101066

تعديل ا�شم ت
ر�����س����ه   / ال�����������س�����ي�����دة  ت�����ق�����دم�����ت 
، مينية  ال��ع��ري��ف  ���س��ع��ي��د  ���س��امل 
اجل��ن�����س��ي��ة وحت���م���ل ج�����واز �سفر 
تقدمت   04189792 رق����م 
ا���س��م��ه��ا اىل ر���س��ا �سامل  ب��ت��ع��دي��ل 
�سعيد العريف ، فعلى من له حق 
ال�سفارة  اىل  التقدم  االعرتا�س 

اليمنية خالل ا�سبوع

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / عي�سى ها�سم 
االردن   ، رداد  اهلل  ع��و���س 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )o488162( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/8381173

فقدان جواز �شفرت
عامر  ملك   / املدعو  فقد 
اليمن   ، ���س��ائ��ف  ع���ب���داهلل 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
  )04189461( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/3170331

فقدان جواز �شفرت
ف������ق������د امل��������دع��������و /ب����ي����ج����و 
ثانييات  ك��وت��ت��ان  ث��ان��ي��ي��اث 
الهند   ، ك���وت���ن���ان  ����س���اك���ران 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1488226J( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/3116363

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / �ساجيث اقبال 

مويدين كنوي اقبال ، الهند 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

من   )R5995265(

يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم 056/2564328 



األربعاء   7   مارس    2018  م   -   العـدد  12268  
Wednesday   7   March   2018  -  Issue No   12268 29

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1349  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/برهان حممد ندمي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/امربيال 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ب��ن��اي  علي  ح�سن  علي  وميثله:ح�سني  الفندقية  لل�سقق 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )42302.66( درهم اىل املدعية 
مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  وال��زام 
لذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�ساعة:08:30�س  امل���واف���ق:2018/3/22  اخلمي�س  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/452  جتاري جزئي

ان  االقامة مبا  املدعي عليه/حممد عبدالنور عبدالرحيم مظفر جمهول حمل  اىل 
اأقام عليك  املدعي/دار التمويل �س.م.ع وميثله:�سيخه حممد �سيف علي املحرزي قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )109.082.59( درهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���س  امل����واف����ق:2018/3/21 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2985  جتاري  جزئي 

نعلنكم  االقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  عليه/1-ا�سيانا  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/14  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/االمارات ريبار املحدود اوال:بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة 
بالن�سبة للمدعي عليه الثانية - ثانيا:الزام املدعي عليها االوىل بان يوؤدي اىل املدعية 
ت��اري��خ:2017/8/24 وحتى  �سنويا من   %9 وفائدة  درهم  مبلغ مقداره )212.878.85( 
متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2763  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-ارنالدو دافاديال اريجا جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
يوؤدي  بان  اريجا(  دافاديال  )ارنالدو  عليه  املدعي  بالزام  ���س.م.ع  الوطني  القيوين  ام 
للمدعي )بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع( مبلغ وقدره )8.409.70( درهم والفائدة 
والزمته  ال�����س��داد  مت��ام  وح��ت��ى  ت����اري����خ:2017/8/13  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية 
من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف 
اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة احل�سوري  طلبات 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/431 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-علي جمعة الربكلو جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  غامن  ممحمد  اهلل  مال 
املنفذ به وق��دره )174264( دره��م  اىل  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/439  جتاري جزئي

االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  للتجارة  عليه/�سوزي�س  امل��دع��ي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سي  املدعي/هوجنبينغ  ان  مبا 
وحددت  دره���م.   )47600( وق���دره  مبلغ  ب�����س��داد  للمطالبة  اداء  ام��ر 
ال�ساعة:08:30�س  امل�����واف�����ق:2018/3/14  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3490  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1-ديفيندر �سينغ مهيبال �سينغ جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�سركة قرقا�س خلدمات التاأمني �س.ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
خلدمات  قرقا�س  ل�سالح/�سركة  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/1/16 بتاريخ 
درهم   )54.722.68( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ���س.ذ.م.م  التاأمني 
وفائدة 9% من:2016/12/15 وحتى ال�سداد التام ومبلغ )24.974.99( درهم وفائدة %9 
من:2016/12/20 وحتى ال�سداد التام والزمته بامل�ساريف والف درهم اتعاب املحاماة . 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/148  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-ا�سغر عبداهلل زماين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حممد  فقري  ف��روزي  اهلل  �سياء 
والر�سوم  دره���م   )151000( مبلغ  ب�����س��داد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  االم���ر  ب��ا���س��دار 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/3/13 ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch1.C.12 لذا  بالقاعة  �س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/333  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ال��ري��ام��ي ل��ل��ج��دران واالر���س��ي��ات ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سايغ  ح�سن  نا�سر  املدعي/ح�سن  ان  مبا  االق��ام��ة 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )31005( درهم والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/3/20 ال�ساعة:08:30�س 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.12:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4258  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-الريامي لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
���س.ذ.م.م وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر  ان املدعي/ريليان�س لتجارة ق�سرة االخ�ساب 
ال�سايغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )77.749.04(
املوافق 2018/3/26  االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3688  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/1-بهاجوان بوجناوانى �سيتال دا�س ويهال جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  قد  عامه(  م�ساهمه  )�سركة  الهالل  م�سرف 
املحكمة حكمت بتاريخ:2018/2/27 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
بعد  مهمته  وت��ك��ون  ال���دور  �ساحب  املخت�س  امل�سريف  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل 
االطالع على ملف الدعوى واالنتقال للمدعي كامر الزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه 
من واقع ال�سجالت والدفاتر ونظام احلا�سب االىل على ح�سابه واالطالع على ا�سول امل�ستندات 
وااللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  وكذا  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  ما  وعلى 
كامانة  درهم  ان وجدت وحددت مبلغ ثالثة االف  الورقية وااللكرتونية  واملرا�سالت  املنتظمة 
املوافق:2018/3/13  الثالثاء  املحكمة جل�سة يوم  ب�سدادها، وحددت لها  املدعي  للخبري وكلفت 

 .ch1.C.14:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3791  جتاري  جزئي 

املدعي/ ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  جو�سول  �سوريال  عليه/1-بليمار  املدعي  اىل 
م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمه عامه( قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب���ت���اري���خ:2018/2/27  حكمت  املحكمة  ب��ان 
�ساحب  املخت�س  امل�سريف  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة 
الدور باجلدول وتكون مهمته بعد االطالع على ملف الدعوى االنتقال للمدعي كامر 
الزم لالطالع على ملف الدعوى عليه لديه من واقع ال�سجالت والدفاتر التجارية 
الورقية وااللكرتونية ان وجدت وحددت  املنتظمة واملرا�سالت  الورقية وااللكرتونية 
مبلغ ثالثة االف درهم كامانة للخبري كلف املدعي ب�سدادها، وحددت لها املحكمة جل�سة 

 .ch1.C.14:يوم الثالثاء املوافق:2018/3/13 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/36  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/�سابقا - ح�سني يو�سف جعفري دهوين )ايراين اجلن�سية( - حاليا - 
ح�سني يو�سف جمال جمال )باك�ستاين اجلن�سية( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
حمد م�سعود علي امل�سلم وميثله:حممد حمد م�سعود علي امل�سلم قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها ا�سدار االمر بالزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره )75.000( درهم للمدعي 
ف�سال عن الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف:2017/11/12 
وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   ch.1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/3/18  يوم االحد 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/267  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-فينفور انيزياتيف فور�ستايل انرتنا�سيونال جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/االمارات �سرتونغ فور�س لتقويه اخلر�سانة - وميثلها 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حممود  احمد  مالكتها/امال 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )594.645.20( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبه وحتى ال�سدا التام. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2018/3/20 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/111  جتاري كلي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الغذائية  للمواد  كورميت  /1-���س��وم��ا  عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/حيدر العاين قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )756000( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 
املعجل بال  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سدا  اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  12% من 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1488  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل /1-فينا�س جولد ذ.م.م وميثلها قانونا �سكور لتدقيق احل�سابات جمهول 
الوطني وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف  املدعي/بنك االحتاد  ان  حمل االقامة مبا 
ال�سباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم ان 
�سنويا من  بواقع %16  القانونية  والفائدة  دره��م  وق��دره )625.202(  للمدعي مبلغ  ي��وؤدوا 
والزامهما  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�سروفات  الر�سوم 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2018/3/8
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1794  مدين جزئي
املدعي/ ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ح�سني  افتاب  /1-ع���ادل  عليه  املدعي  اىل 

�سركة التاأمني العربية �س.م.ل وميثله:�سمري حليم كنعان قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  دره��م   )10000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام.  ال�سدا  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2018/3/12 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�س���م ال�سركة : “ مطعم ومقهى �سالم عليكم “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 741305  عن�وانها : فيال ملك ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم – 
بردبي - اجلمريا  ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة   رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1188325  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )018/01/14( وامل�سدق لدى 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/01/14(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ �سمارت اوب�سانز للخدمات الفنية “ )�س.ذ.م.م(
B2104  ملك مركز ذاب�ست    - 18 رقم الرخ�س��ة : 655136  عن�وانها : مكتب رقم 
لالعمال – بردبي – املركز التجاري االول ال�سك�ل القانوين    : ذات م�سئولية حمدودة  
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1077704  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، 
 )2018/02/05( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذلك 
بتاريخ )2018/02/05(  وعلى من لديه اعرتا�س  العدل  الكاتب  ال�سيد  وامل�سدق لدى 
 - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او 
رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
» مطعم ومقهى �سالم عليكم  للقيام بت�سفية  املذكور اعاله  امل�سفي  لديها بتعيني 
– بردبي  ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكتوم  » )����س.ذ.م.م( وعنوانها  : فيال ملك 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اجلمريا   -
)2018/01/14( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/01/14( وعلى 
من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
 عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للخدمات  اوب�سانز  �سمارت   “ بت�سفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  بتعيني  لديها 
B2104  ملك مركز ذاب�ست    - 18 الفنية “ )����س.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 
لالعمال – بردبي – املركز التجاري االول وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية 
العمومية لل�سركاء بتارخ )2018/02/05( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ 
)2018/02/05(   وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف 
مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( 
الثبوتية وذلك يف  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه  فاك�س )2223773 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/232 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-اأنيل كومار بوهاين جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )56870.28(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره���م  
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2242  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة الوبالن ال�سناعية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /احمد حممد �سالح الدين ال�سيد 
ب�سفته مدير �سركة الوبالن ال�سناعية ذ.م.م قد ا�ستاأنف/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 10-2017 اجراءات افال�س وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/3/28 املوافق  االربعاء   يوم 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12268 بتاريخ 2018/3/7   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/61  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-الفى مالهوترا ه�س مالهوترا جمهول حمل االقامة مبا 
وميثله:فتحية  ����س.ذ.م.م  التغليف  ونظام  للبول�سرتين  جالك�سي   / املتظلم  ان 
حممد برجو قوراري قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
القرار ال�سادر يف االمر على عري�سة رقم 32/2018 جتاري والر�سوم وامل�ساريف. 
 : بالقاعة  ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2018/3/11  وح��ددت لها جل�سة يوم االحد 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي- الفجر

الذاكرة« تعاوناً   يج�سد معر�س »احلج: رحلة يف 
الثقافية، حيث ينظم حتت  املوؤ�س�سات  خالقاً بني 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، 
الكبري  ال�سيخ زايد  بالتعاون ما بني مركز جامع 
ودائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي. ي�سرد 
اإىل  امل��ق��د���س��ة  ب��ال��رح��ل��ة  تتعلق  تفا�سيل  امل��ع��ر���س 
بيت اهلل احلرام من خالل عر�س اأكرث من 182 
قطعة نادرة معارة من 15 موؤ�س�سة حملية واأفراد 
اإىل جانب  امل��ج��م��وع��ات اخل��ا���س��ة،  اأ���س��ح��اب  م���ن 

القطع املعارة من موؤ�س�سات دولية.
وتت�سمن املعرو�سات التي مت جمعها من موؤ�س�سات 
اأب��وظ��ب��ي، وال��ع��ني، ودب���ي، وال�سارقة،  واأف����راد م��ن 
و�سوراً  اإ���س��الم��ي��ة  خم��ط��وط��ات  ال��ق��ي��وي��ن،  واأم 
فوتوغرافية واآثاراً وتذكارات �سخ�سية، باالإ�سافة 
هذه  وت�سلط  ومعا�سرة.  قدمية  فنية  اأعمال  اإىل 
امل��ع��رو���س��ات ال�����س��وء ع��ل��ى ت��ن��وع وث����راء املقتنيات 

مهمة  وجت�سد  احل��ج،  برحلة  اخلا�سة  التاريخية 
يف  املقتنيات  ج��م��ع  وع�����س��اق  الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات 

حفظ الرتاث املحلي واالعتزاز به. 
من  خم��ت��ارات  املتعددة  اأق�سامه  يف  املعر�س  ي�سم 
تبنّي  ال��ت��ي  االأث��ري��ة  وال��ق��ط��ع  التاريخية  ال�����س��ور 
ع�����س��ور ف��ج��ر االإ�����س����الم، وت�����روي ق�����س��ة و�سوله 
ون�سو�سه  الكرمي  ال��ق��راآن  واأهمية  املنطقة،  اإىل 
املختومة  اخلم�سة  االإ���س��الم  واأرك����ان  ال�����س��م��اوي��ة، 
يتطرق  كما  املقد�سة،  ومنا�سكها  احل��ج  بفري�سة 
املعر�س اإىل تاريخ مكة املكرمة وبيت اهلل احلرام، 
يف  ت�سغلها  التي  العالية  واملنزلة  امل��ن��ّورة  واملدينة 

قلوب امل�سلمني.
العبيديل مدير عام  يو�سف  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري، باأن هذا املعر�س 
ت��اري��خ رحلة  ال����ذي ي��ح��ك��ي  ن��وع��ه  ه��و االأول م��ن 
امل��ك��رم��ة، والتي  اإىل مكة  االإم�����ارات  احل��ج��اج م��ن 
و�سرد  املقد�سة  الرحلة  �سعائر  و�سف  اإىل  تهدف 
تاريخها، وتاأمل امل�سارات التاريخية التي قطعوها 
اأق��دام��ه��م، منذ و���س��ول االإ���س��الم اإىل  ���س��رياً على 

املنطقة. 
واعترب العبيديل املعر�س فر�سة لتعزيز الت�سامح 
املختلفة وزوار  االأجيال  والتوا�سل بني  والتالقي 
الدولة من خمتلف الثقافات للتعرف على االإرث 
ل��دول��ة االإم�����ارات وروحانيات  ال��ع��ري��ق  ال��ت��اري��خ��ي 
وج��م��ال��ي��ات ال���دي���ن االإ����س���الم���ي وف��ري�����س��ة احلج 
من  اجلهود  ت�سافر  ا�ستدعى  مما  خا�س،  ب�سكل 
كافة القطاعات الثقافية داخل الدولة وخارجها،  

للعمل على اإي�سال ر�سالة املعر�س للعامل.
غبا�س،  �سعيد  �سيف  �سعادة  ق��ال،  املنا�سبة  وبهذه 
– اأبوظبي:  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  ع��ام  مدير 
»ي��ج�����س��د م��ع��ر���س »احل������ج: رح���ل���ة يف ال����ذاك����رة«، 
التعاون والتن�سيق القائم بني املوؤ�س�سات الثقافية 
يف ال����دول����ة، وج���ه���وده���ا ال���ت���ي اأث���م���رت ع���ن جمع 
والنادرة  الفريدة  املقتنيات  من  رائعة  جمموعة 
رحلة  اأبعاد خمتلفة عن  تو�سيح  اأ�سهمت يف  التي 
احل���ج، وذل���ك مب��ا ين�سجم م��ع ج��ه��ودن��ا يف دائرة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة - اأب��وظ��ب��ي حل��ف��ظ ال���رتاث، 
لبالدنا  والتاريخي  احل�ساري  للغنى  وال��رتوي��ج 
ال�سركاء والداعمني،  وذلك بالتعاون مع خمتلف 
املرتبطة  املقتنيات  املعرو�سات غنى  اأظهرت  حيث 
املوؤ�س�سات املحلية، والتي حتر�س  برحلة احلج يف 
من  امل��زي��د  لتحقيق  ال��ن��ا���س  م��ع  م�ساركتها  ع��ل��ى 

الوعي بتاريخنا احل�ساري«.

وت�����س��م ق��ائ��م��ة امل��وؤ���س�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة امل�����س��اه��م��ة يف 
م��ع��ر���س »احل�����ج: رح��ل��ة يف ال����ذاك����رة« ك����اًل من: 
وال�سياحة  الثقافة  )دائ���رة  الوطني  زاي��د  متحف 
ومركز  لالإعالم،  اأبوظبي  و�سركة  اأبوظبي(،   –
للح�سارة  ال�سارقة  ومتحف  دب��ي،  وبلدية  زاي���د، 
االإ�سالمية )اإدارة متاحف ال�سارقة(، ودائرة االآثار 
باأم القيوين، وموؤ�س�سة زايد بن �سلطان  والرتاث 

اآل نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية. 
املوؤ�س�سات  م��ن  امل��ع��ارة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ال�سخ�سيات  م��ن  ع���دد  اأي�����س��اً  ���س��ارك  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 

ب��اإع��ارة مقتنيات  التحف  ه��واة جمع  م��ن  ال��ب��ارزة 
بنت  �سالمة  ال�سيخة  �سمو  بينهم  م��ن  تاريخية، 
بنت  �سالمة  موؤ�س�سة  موؤ�س�س  نهيان  اآل  ح��م��دان 
اآل  اأح��م��د ب��ن �سيف  ن��ه��ي��ان، وال�����س��ي��خ  اآل  ح��م��دان 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  امل��ر  حممد  وم��ع��ايل  نهيان، 
جانب  اإىل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  مكتبة 

اأر�سيف نور علي را�سد.  
ومن بني االأعمال املعارة من املوؤ�س�سات الثقافية، 
ق��ط��ع م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��دائ��م��ة اخل��ا���س��ة مبتحف 
زايد الوطني، تت�سمن خمطوطات نادرة ومهمة، 
مثل ورقة من امل�سحف االأزرق يعود تاريخها اإىل 
العام 900 ميالدي، وم�سحف ُن�سخ يف ال�سني يف 
ثالثني جملداً يرجع تاريخه اإىل العام )1156 

هجري، 1743 ميالدي(.
اأما بلدية دبي، فت�سارك مبجموعة متنوعة ومهمة 
من  اإ�سالمية  ع��م��الت  تت�سمن  امل��ع��رو���س��ات،  م��ن 
ع�سر اخلالفة العبا�سية يعود تاريخها اإىل ما بني 
زيتي  وم�سباح  م��ي��الدي،   1200 و   900 عامي 
وقطعة   ، ج��م��ريا  عليه يف منطقة  ع��رث  ب��رون��زي 
بنقو�س  مزينة  ج��م��ريا  م�سجد  م��وق��ع  م��ن  ج�س 
اإ�سالمية يعود تاريخهما اإىل نف�س الفرتة اأي�ساً. 

وق����ال ���س��ع��ادة ح�����س��ني ل���وت���اه، م��دي��ر ع����ام بلدية 
رحلة  »احل���ج:  معر�س  يف  م�ساركتنا  »ت��ع��د  دب���ي: 
امل��وؤ���س�����س��ات الثقافية  ال���ذاك���رة« داع��م��ة جل��ه��ود  يف 
يف ال��دول��ة وذل��ك الب���راز ال��وج��ه احل�ساري الذي 
تتمتع به بالدنا، وم�ساهمة منا يف التوعية برثاء 
تاريخنا وموروثنا، فاملعر�س يك�سف عن تفا�سيل 
اأم����راً حمورياً  ال��ت��ي تعد  دقيقة م��ن رح��ل��ة احل��ج 
االإمارات  يف  وتوجد  مكان،  كل  يف  امل�سلم  حياة  يف 
العديد من االآثار االإ�سالمية التي نقدم بع�سها يف 
املعر�س ا�سهاماً يف دعم الوعي الثقايف مبوروثنا«. 
االإ�سالمية،  للح�سارة  ال�سارقة  متحف  و���س��ارك 
ب�اأعمال فنية اأثرية، من بينها قطعة من احلرير 
بنقو�س اإ�سالمية، يعود تاريخها اإىل ما بني عامي 
احلرير  من  وقطعة  ميالدي،  و1800   1700

ن��ق�����س ع��ل��ي��ه��ا ال�����س��ه��ادة وا����س���م »اجل����الل����ة« يعود 
تاريخها اإىل العام 1800 ميالدي، وقطع اأخرى 

من احلرير يعود تاريخها اإىل نف�س الفرتة. 
ال�سارقة  ع���ام هيئة  م��دي��ر  ع��ط��اي��ا،  م��ن��ال  وق��ال��ت 
ل��ل��م��ت��اح��ف: »ي��ت��ق��اط��ع م��ع��ر���س »احل����ج: رح��ل��ة يف 
للح�سارة  ال�سارقة  متحف  توجهات  مع  الذاكرة« 
املوروث  ثراء  ال�سوء على  ت�سليط  االإ�سالمية، يف 
االإ�سالمي يف الفنون والعلوم والفكر وغريها من 
املكونات احل�سارية، ولذلك حر�سنا على امل�ساركة 
يف املعر�س لنقل هذه الكنوز اإىل اأكرب �سريحة من 
النا�س وال�سيما زوار جامع ال�سيخ زايد الكبري يف 
من  الب��د  ح�سارياً  معلماً  اأ�سبح  ال��ذي  العا�سمة 

زيارته«.
وق����دم م��ت��ح��ف اأم ال��ق��ي��وي��ن جم��م��وع��ة ن����ادرة من 
اآرامية،  بنقو�س  اإن��اء حجري  بينها  املقتنيات، من 
ومبخرة من احلجر اجلريي يعود تاريخهما اإىل 
100 م��ي��الدي، وق��ط��ع نقدية  اإىل   1 ال��ع��ام م��ن 
-300 اإىل  تاريخها  يعود  »اأبيئيل«  با�سم  حملية 
100 قبل امليالد، ومتثاالن لن�سر بدون راأ�س يعود 

تاريخهما اإىل العام من 1 اإىل 100 ميالدي.
وق��ال��ت ع��ل��ي��اء حم��م��د را���س��د ال��غ��ف��ل��ي، م��دي��ر عام 
دائرة االآثار والرتاث باأم القيوين: »يزخر متحف 
االآثار  من  غنية  مبجموعة  الوطني  القيوين  اأم 
التاريخي  ال��ع��م��ق  ع��ل��ى  ت��دل��ل  ال��ت��ي  وامل��ق��ت��ن��ي��ات 
بحجم  معر�س  يف  امل�ساركة  خ��الل  وم��ن  لبالدنا، 
»احل��ج: رحلة يف ال��ذاك��رة« نتيح للمهتمني يف كل 
مكان االطالع على املوروث الغني املرتبط بزيارة 
الثقافية  املوؤ�س�سات  تعمل  احل��رام، حيث  اهلل  بيت 
جنباً اإىل جنب لتعميق فهم هذا املوروث والوعي 

به«.
ويرافق معر�س »احلج: رحلة يف الذاكرة« عدد من 
وجل�سات  عمل  ور���س  تت�سمن  املختلفة،  االأن�سطة 
للمعر�س،  الروائي  ال�سرد  من  م�ستوحاة  حوارية 
باالإ�سافة اإىل اإ�سدار خا�س يحتوي على مقاالت 

من متخ�س�سني يف هذا املجال. 
وي�ستقبل املعر�س اجلمهور يومياً، من ال�ساعة 9 
�سباحاً اإىل 9 م�ساًء، واأيام اجلمعة من ال�ساعة 4 

ع�سراً اإىل 9 م�ساًء. 

ندوة بعنوان »زايد والنه�سة الزراعية لال�ستاذ را�سد حممد 
ال�سريقي« يف ندوة الثقافة والعلوم بدبي

•• دبي- د.حممود علياء

والنه�سة  »زاي���د  بعنوان  ن��دوة  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  نظمت 
معايل  بح�سور  ال�سريقي  حممد  را���س��د  لالأ�ستاذ  ال��زراع��ي��ة 
حممد املر وبالل البدور و�سلطان �سقر ال�سويدي وعلى عبيد 

الهاملي وجمال الغرير ونخبة من املهتمني واملعنيني.
قدم للندوة �سلطان ال�سويدي بكلمة قال فيها مل يكن املغفور 
له ال�سيخ زايد رحمه اهلل قائًدا عادًيا، واإمن��ا كان ميتلك من 
الذكاء ما يجعله ي�سبق العامل كله يف االهتمام باأمور كثرية، 
لعل من اأهمها اهتمامه الدائم بالبيئة املحلية، وقد قال ذات 

مرة : 
اهتمام  هو  واإمن��ا  ال�ساعة،  وليد  لي�س  بالبيئة  اهتمامنا  )اإن 
اأ�سيل ورا�سخ دعونا له ومار�سناه وطبقناه، قبل اأن يبداأ اهتمام 

العامل ب�سنوات عديدة(.
اإن من يتاأمل دول��ة االإم���ارات قبل زاي��د ويقارنها مبا  واحل��ق 
حتقق على يديه، يكت�سف ب�سهولة كيف اأن الرجل ا�ستطاع اأن 
اأمر  االأخ�سر، حيث  باللون  ويزينها  القاحلة  ال�سحراء  يقهر 
بزراعة ماليني االأ�سجار والنخيل والنباتات يف ربوع الدولة، 
حتى بات النا�س ي�سعرون بالتحول امل�ستمر واملده�س يف بيئتهم 

املحيطة وي�سعدون به.
ينكره  بالبيئة ال  االهتمام  تعزيز ف�سيلة  زاي��د على  اإن ف�سل 
اأحد. كما اأن ت�سجيعه للزراعة وتخ�سي�س امليزانيات ال�سخمة 
لالإنفاق عليها اأمر �سيذكره له التاريخ بكل فخار، فال ميكن 
للدول اأن تتطور وتتقدم اإىل االأمام دون احلفاظ على البيئة 
�سحًيا  فيها  واملقيمني  وزائ��ري��ه��ا  اأهلها  يخدم  مب��ا  ورعايتها 

ونف�سًيا.
اإن عام زايد يحتم علينا اأن نذكر بكل اإجالل هذا القائد الفذ 
الذي ي�سري على نهجه ال�سحيح خلفه ال�سالح �ساحب ال�سمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، و�ساحب  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي رعاه 

اهلل.
وعرف ال�سويدي املحا�سر را�سد حممد ال�سريقي باأنه حا�سل 
على املاج�ستري يف علوم البيئة عام 1997 من جامعة االإمارات 
اأبوظبي  ج��ه��از  ع��ام  م��دي��ر  من�سب  و�سغل  امل��ت��ح��دة،  العربية 
املجل�س  ع�سو  وه��و   ،2006 اأب��ري��ل  منذ  الغذائية  للرقابة 
وكياًل  وع��م��ل   ،2007 ع��ام  ف��رباي��ر  منذ  االحت���ادي  الوطني 
 1999 ل��وزارة الزراعة وال��رثوة ال�سمكية يف امل��دة من يناير 
ولغاية 2005، ومديراً الإدارة االأبحاث واالإنتاج الزراعي من 
الزراعي  واالإر�ساد  الوقاية  الإدارة  ومديراً   ،1999–1991

من اأغ�سط�س 1986–1990.

و�سارك يف العديد من املوؤلفات منها: اأ�سناف نخيل التمر يف 
دولة االإمارات؛ وزراعة واإنتاج التمور؛ وزراعة النخيل.

الل�ه  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  مبقولة  حما�سرته  ال�سريقي  ا�ستهل 
»اأعطوين  ثراه  الل�ه  نهيان، طّيب  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
زراعة .. اأ�سمن لكم ح�سارة«، واأ�ساف ظهرت الزراعة مبكًرا 
يف بع�س املناطق مثل راأ�س اخليمة، والفجرية، والعني، وبع�س 
االأ�سرة،  حاجة  ت�سد  كانت  وبالكاد  ليوا،  واح��ة  مثل  ال��واح��ات 
وق��د حتولت  احل��ي��اة،  قيد  احل��ي��وان��ات على  ب��ق��اء  وت�ساعد يف 
اأ�سبح  اأن  بعد  وال��ن��م��اء  للخري  وم�سدر  ح��رف��ة  اإىل  ال��زراع��ة 
نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
1946، حيث  العني عام  ث��راه ممثال للحاكم يف مدينة  اهلل 
قام ب�سيانة وحفر االأفالج، وتغيري نظام ال�سقاية واإلغاء بيع 

ح�س�س املياه للزراعة. 
زاي��د يف جمال  ال�سيخ  واج��ه��ت  التي  التحديات  م��ن  واأ���س��اف 
واالإمكانيات حيث متثل  امل���وارد  و�سح  احل���رارة  �سدة  ال��زراع��ة 

ال�سحاري 7.8 مليون هكتار من م�ساحة الدولة.
ت��ع��اين الت�سحر  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  اأن  ال���درا����س���ات  اأك����دت  وق���د 
النباتات مما  امل���زارع وتراكمها ح��ول  ال��رم��ال نحو  واجن���راف 
يوؤدي اإىل دفنها والق�ساء عليها مما يهدد التنمية الزراعية، 
ف��ف��ي ال�����س��ت��ي��ن��ات مل ت��ت��ج��اوز ن�����س��ب��ة االأرا�����س����ي امل����زروع����ة اأو 

امل�ست�سلحة للزراعة %1 من اأرا�سي االإمارة.
ولكن باإ�سرار وعزم ال�سيخ زايد حتولت تلك ال�سحراء لواحات 
 1976 25 يونيو  خ�سراء، يف حديث تلفزيوين يف القاهرة 
– كان اخل��رباء الذين قدموا  – رحمه اهلل  قال ال�سيخ زاي��د 
اإلينا ال ي�سجعون الزراعة ويقولون اأن منوها يف اأر�سنا وو�سط 

هذا املناخ اأمر م�ستحيل فقلنا لهم دعونا جنرب ووفقنا اهلل.
اأبوظبي عام  اإم��ارة  ال�سيخ زاي��د مقاليد احلكم يف  وبعد تويل 
الدوائر  ان�ساء  ب�ساأن   3 رقم  اأمريي  مر�سوم  اأ�سدر   1966
دائرة  اإن�ساء  ت�سمن  ال��ذي  اخت�سا�ساتها  وت��وزي��ع  احلكومية 
الزراعة والرثوة احليوانية يف العني والتي ت�سم: ق�سم ان�ساء 
امل��زارع، ق�سم االر�ساد واالإع��الم الزراعي، وق�سم وقاية النبات 
ال�سحة  وق�سم  احليوانية،  ال��رثوة  وق�سم  االآف���ات.  ومكافحة 

احليوانية، وق�سم التجريج والغابات )1973(. 
ب�سرعة  واخت�سا�ساتها  مهامها  مبمار�سة  الدائرة  ب��داأت  وقد 
على  ال��دائ��رة  وزع��ت   1969-1968 مو�سم  ففي  متناهية، 
كيلو ج��رام من  �ستلة خ�سار، و1400  األ��ف   55 امل��زارع��ني: 
بذور اخل�سار املح�سنة، و175 طن �سماد كيماوي، و15 �ستلة 

اأ�سحار مثمرة، و80 األف �ستلة حرجيات.
كما قام املغفور له ال�سيخ زايد بعدد من امل�ساريع منها: اإقامة 
املحطات البحثية والتجريبية مثل حمطة االأبحاث والتجارب 
امل����زارع  1968، وا���س��ت�����س��الح االأرا�����س����ي واإق���ام���ة  ال���زراع���ي���ة 
و737 هكتار من  األ��ف   723 ا�ست�سالح  النموذجية، كما مت 

االأر�س اجلرداء منها اأكرث من 300 األف هكتار هي م�ساريع 
من  واال�ستفادة  اخل��رباء  ا�ستقدام  ذل��ك  على  و�ساعد  غ��اب��ات، 
اأول  اأقيم  ال�سنوية حيث  الزراعية  املعار�س  واإقامة  جتاربهم، 
الغابات  وان�ساء  م،   1963 العني  مدينة  يف  زراع���ي  معر�س 
وم�ساريع الت�سجري حيث كلفت �سركة �سوجريا الفرن�سية، اإىل 
جانب ت�سجري طريق العني - اأبوظبي ومناطق طريف وجبل 

الظنة 1969 م.
واأ�ساف حث ال�سيخ زايد على اإقامة م�سروع انتاج اخل�سار يف 
اأريزونا يف الواليات  ال�سعديات، وبالتعاون مع جامعة  جزيرة 
الإنتاج  املنطقة  يف  م�سروع  اأول  ان�ساء  مت  االأمريكية  املتحدة 
1960 قدم  23 مار�س  البيوت املحمية. ويف  اخل�سروات يف 
اإقامة  نظري  االأمريكية  اأري��زون��ا  جلامعة  منحة  زاي��د  ال�سيخ 
الو�سائل  اأحدث  وفق  الإنتاج اخل�سار  اأبحاث وجتارب  م�سروع 
االأرا�سي  اأبحاث  القاحلة )مركز  املناطق  التي تخدم  العلمية 

القاحلة - ال�سعديات(.
يف  ك��ان  القمح  الإن��ت��اج  م�����س��روع  اأول  اأن  على  ال�سريقي  واأك���د 

منطقة الفوعة 1974، و�سيح املياه يف العني.
الوزراء  و�سالحيات  ال���وزارات  اخت�سا�سات  قانون  ومبوجب 
رقم 1 ل�سنة 1972 ان�سئت وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 
ال�سمو  �ساحب  وتعني   14 امل���ادة  يف  اخت�سا�ساتها  وتو�سيح 
ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي وزيراً لها. ومنذ ذلك احلني 
زايد يف جماالت  ال�سيخ  له  املغفور  تتابعت وتو�سعت اجن��ازات 

الزراعة على امل�ستوى الوطني.
االمارات  دخلت  فقد  التمور  وانتاج  النخيل  عدد  تطور  وعن 
العامل يف  دول��ة يف  ك��اأول  القيا�سية  مو�سوعة غيني�س لالأرقام 
عدد اأ�سجار نخيل التمر وذلك يف العام 2009، وقدرت عدد 
40 مليون  ب��اأك��رث م��ن  ال��دول��ة ح��ي��ن��ذاك  اأ���س��ج��ار النخيل يف 
ن��خ��ل��ة، ك��م��ا ارت��ف��ع ع���دد امل����زارع م��ن 4،000 م��زرع��ة يف عام 
م�ساحة  على   2011 عام  مزرعة يف   35،704 اإىل   1971

تقدر ب� 105،257 هكتار. 
مياه  لتجميع  ال�سدود  اإن�ساء  فقد مت  اإقامة  ذلك  واإىل جانب 
االأمطار حيث اأن�ساأت الدولة 114 �سداً بطاقة تخزينية تزيد 
ومراكز  حمطات  ان�ساأت  كما  مكعب.  مرت  مليون   117 عن 
البحوث املتخ�س�سة يف املجاالت الزراعية املختلفة، ومت ادخال 
ظروف  حت��ت  وتطويعها  واخ��ت��ب��اره��ا  التقنيات  م��ن  ال��ع��دي��د 
دولة االمارات. واإدخال العديد من اأ�سناف النباتات املختلفة 

الختبار مدى جناحها حتت ظروف البيئة املحلية.
واالأن�سطة  ال��ربام��ج  ع��دد من  اأن وج��ود  اإىل  ال�سريقي  واأ���س��ار 
���س��اه��م��ت يف ت�����س��ج��ي��ع ودع����م ال���زراع���ة م��ث��ل: ان�����س��اء وتوزيع 
امل��زارع باملجان، وحفر االآب��ار وتوفري م�سخات الري، وتوفري 
م�ستلزمات ومدخالت االنتاج الزراعي )بذور، مبيدات، اأ�سمدة 
واأ�ستال(، وت�سويق منتجات املزارعني من اخل�سار واالأعالف، 

احليوانية،  ال���رثوة  دع��م  وبرنامج  التمور،  ت�سويق  وبرنامج 
وبرامج مكافحة االآفات الزراعية واحليوانية.

وتقييم عدد كبري  ادخ��ال  ال�سابقة، مت  لتلك اجلهود  ونتيجة 
عدد  اأث��ب��ت  وق��د  واملحا�سيل،  وال��ف��واك��ه  اخل�سار  اأ�سناف  م��ن 
اأ�سناف  اإدخ��ال  منها جناحها حتت الظروف املحلية حيث مت 
�سكري(  �سجعي،  �سيف،  نبتة  )�سلطانه،  النخيل  من  جديدة 
عرب اال�سترياد من ال�سعودية - البحرين – العراق – تون�س 
االأمريكية،  املتحدة  – م�سر والواليات  – اجلزائر  – املغرب 
200 نخلة يف كل  واإل����زام امل��زارع��ني ب��زراع��ة م��ا ال يقل ع��ن 

مزرعة، كما متت زراعة الكثري من احلم�سيات والفواكه.
ال��زراع��ة يف  كلية  افتتاح  زاي��د على  ال�سيخ  له  املغفور  وحر�س 
الزراعية  العلوم  كلية  ا�سم  حتت  البداية  يف  وكانت  اجلامعة، 
ت�سمن  الوقت  ذلك  ويف  اجلامعي1981/1980.  العام  يف 
النباتي  الهيكل االأكادميي ق�سمني فقط، وهما: ق�سم االإنتاج 
وق�سم االإنتاج احليواين. ويف �سنة 1995، مت تطوير برنامج 
الغذائية  والعلوم  القاحلة  االأر�سي  زراع��ة  على  لريكز  الكلية 

والتغذية، وذلك باإن�ساء ق�سم العلوم الغذائية والتغذية. 
ك��م��ا مت ان�����س��اء م��رك��ز ب��ح��وث ال�����س��ح��راء وال��ب��ي��ئ��ة البحرية 
اجلزيرة  �سبه  برنامج  ب��دء  جانب  اإىل   ،1987 )اجل��ام��ع��ة( 
 ICARDA(( االي��ك��اردا  ملركز  التابع  ال��دول��ة  يف  العربية 
جامعة  يف   1989 االأن�����س��ج��ة  زراع�����ة  وخم��ت��رب   ،1988
ال�سبعية  امل��ل��ح��ي��ة يف  ال��ن��ب��ات��ات  االإم�������ارات، وحم��ط��ة جم��م��ع 

ونه�سله.
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت��م��ور  ت�سويق  ع��ل��ى  زاي���د  ال�سيخ  �سجع  ك��م��ا 
امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال����دويل  امل��رك��ز  وان�����س��اء   ،1998 ال���دول���ة 
)Biosaline( 1999، وافتتاح املكتب االقليمي للفاو يف 

الدولة 2011.
ومل يتم يهتم فقط باالإنتاج بل اهتم الت�سنيع الزراعي فقد 
مت اإن�ساء م�سنع العني لتعليب وت�سنيع اخل�سروات 1986، 
1994، وم�سنع  املرفاأ لتعليب اخل�سروات والتمور  وم�سنع 
اإىل   100 م��ع  ح��ال��ي��ا  يتعامل  ح��ي��ث   1998 للتمور  ال�����س��اد 
اإىل  ت�سديرها  ويتم  االإماراتية  التمور  من  طن  األف   120

العامل.  حول  بلداً   45
وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي مت ن��ق��ل خ����ربات وجت����ارب االإم�����ارات 
وتزويد كثري من الدول بها مثل: غابة ال�سيخ زايد يف الكويت، 
وغابة ال�سيخ زايد يف ليبيا، وحديقة ال�سيخ زايد ال�سحراوية 

يف اأملانيا، 
ا�ست�سالح  وم�����س��روع  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  زاي����د يف  ال�����س��ي��خ  وح��دي��ق��ة 
زاي��د يف تو�سكا.  ال�سيخ  – م�سر، قناة  النوبارية  االأرا���س��ي يف 
وترعة ال�سيخ زايد يف �سيناء، واإع��ادة بناء �سد ماأرب يف اليمن 
1984، وم�سروع تنمية املرتفعات اجلنوبية يف اليمن، كثري 
م��ن م�����س��اري��ع ال���ري ال���زراع���ي وال�����س��دود امل��غ��رب – ال�سودان 

وباك�ستان. 
ويذكر ال�سريقي اأنه جاء يف تقرير املعتمد ال�سيا�سي الربيطاين 
يف اأبوظبي 1960 »اأن زايد �سجع �سكان العني على ا�ستغالل 
م�سادر املياه الوفرية والرتبة اخل�سبة لتح�سني الزراعة فيها 
اإنتاجية  م�ستوى  اإىل  قريباً  العني  منطقة  ت�سل  اأن  وي��اأم��ل 
راأ�س اخليمة امل�سهورة اأ�سال يف االإمارات املت�ساحلة بفاكهتها 

وخ�سارها ».
كما �سرح مدير عام الفاو د. جاك �سيوف بعدما زار الدولة يف 
1995 لت�سليم جائزة املنظمة لل�سيخ زايد تقديراً جلهوده يف 
ن�سر التنمية الزراعية » تعد جتربة االإمارات يف جمال الزراعة 
التجارب  م��ن  وحمايتها  البيئة  على  واحل��ف��اظ  والت�سجري 
زايد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  به  قام  ما  واإن  العامل  يف  الرائدة 
خالل م�سرية االحتاد من �سيا�سات زراعية حكيمة ي�سعى حاليا 

اخلرباء يف املنظمة اإىل حتقيقها على امل�ستوى العاملي ».
ال�سيخ  ال��ذي ح�سل عليه  والتقدير  االأل��ق��اب واجل��وائ��ز  وم��ن 

زايد على امل�ستوى العاملي:
1993 من هيئة مهرجان  ال��دائ��م  البيئة واالإمن���اء  -  رج��ل 

ال�سباب العربي. 
- رجل االإمناء والتنمية 1993 من جامعة الدول العربية. 

-  ال�سخ�سية االإمنائية على م�ستوى العامل 1995. 
-  جائزة منظمة االأغذية والزراعة 1995. 

ال�����س��ن��دوق العاملي  1997 م��ن  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ب��ان��دا  -  ج��ائ��زة 
للحفاظ على البيئة.

-  و�سام املحافظة على البيئة 1997 – باك�ستان. 
�سم�س  ع��ني  م��ن جامعة  ال��زراع��ة  الفخرية يف  ال��دك��ت��وراه    -

.1997
العام  رج����ل  ه��ي��ئ��ة  م���ن   1998 ع��امل��ي��ة  ���س��خ�����س��ي��ة  اأب������رز    -

الفرن�سية. 
-  جائزة داعية البيئة 1998 – منظمة املدن العربية. 

-  رجل البيئة 2000 من يوم البيئة العاملي. 
-  ميدالية اليوم العاملي لالأغذية 2001 من منظمة الفاو. 

-  ميدالية املنظمة العربية للتنمية الزراعية 2002. 
-  درع تذكاري 2002 من برنامج االأمم املتحدة للبيئة. 

ب��رن��ام��ج االأمم املتحدة  2005 م��ن  اأب��ط��ال االأر�����س  اأح���د    -
للبيئة. 

واعرتافاً بالدور الرائد واملتميز واجلهود التي قام بها ال�سيخ 
زايد بن �سلطان يف حماية البيئة وتنميتها بادر �ساحب ال�سمو 
 – الدولة  رئي�س  – نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
يناير  م��ن  الثالثني  دب��ي يف  – حاكم  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
1999 اإىل تاأ�سي�س ورعاية جائزة زايد الدولية للبيئة التي 
يف  مميزة  اأع��م��ااًل  تقدم  التي  الهيئات  اأو  لل�سخ�سيات  متنح 

خدمة البيئة على م�ستوى العامل. 

يقدم اأكرث من 182 قطعة اأثرية 
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النجاح؟ هذا  تعزين  اإالم  مرتفعة،  م�ساهدة  ن�سبة  الغرام(،  كل  احلب  )كل  م�سل�سل  • ي�سّجل 
ة واملمثلني واأجواء امل�سل�سل التاريخية. - رمبا اأحّب اجلمهور الق�سّ

التاريخية؟ امل�سل�سالت  اإىل  راأيك  يف  اجلمهور  مييل  • هل 
- �سحيح،

وارتاح  باملمثلني  تعّلق اجلمهور  واإذا  والق�سة اجلميلة،  الن�ّس اجلّيد  توافر  اإذا  اإمنا   
الأ�سلوب االإخراج. يجب اأن تكون ال�سلة متكاملة.

كيف  ناجحة.  ثنائية  مغنية  با�سم  مع  حتققني  ال��ت��وايل  على  الثانية  للمرة   •
تقّيمني هذا النجاح؟

- حني ي�ستوقفني النا�س يف ال�سارع يعرّبون عن اإعجابهم بهذه الثنائية،
 اإذ ي�سعرون باأننا ملتزمان يف العمل ومن�سجمان يف االأداء، ما يفرحني كثرياً. با�سم 
اإن�سان طّيب، وتربطنا عالقة احرتام متبادلة، ف�ساًل عن اأننا نحّب مهنتنا ونوؤدي 
اأدوارنا ب�سدق. اأ�سري هنا اإىل اأن الدور يفر�س نف�سه، ويجب اأن يفّرق املمثلون بني 

راأيهم ال�سخ�سي ببع�سهم البع�س وبني العالقة املهنية املفرو�سة عليهم.

اأن  • نلحظ روحية م�سرتكة بني )يا�سمينا( و)كل احلب كل الغرام(، خ�سو�ساً 
الكاتب واملخرج والبطلنْي هم اأنف�سهم، اأمل تخ�سي هذا التكرار؟

- عندما قراأت الق�سم االأول من امل�سل�سل، 
راأيت وجه �سبه كبرياً بني �سخ�سيتينا با�سم واأنا و�سخ�سيات اأخرى يف اأعمال 

�سابقة للكاتب، 
اأتردد  جعلني  ما  الرومان�سية،  ال�ساعرية  اأو  واملثالية  الطيبة  لناحية  اإن 

قلياًل يف قبول الدور.
اأن  توّقعت  ال��ذي  الن�س اجلميل  بف�سل  امل�ساركة  ت�سجعت على  لكنني   

ينال اإعجاب اجلمهور.

)مريانا(  مثل  وط��ي��ّب��ة  مثالية  �سخ�سيات  اأداء  اأن  ت��ري��ن  ه��ل   •
و)يا�سمينا( و)ن�سرين( يزيد ر�سيدك لدى اجلمهور؟

- يرى املمثل دائماً اأن اجلمهور هو احلكم على اأعماله، وقد تاأّكد 
يحب  ورمب��ا  الطّيبة،  املثالية  ال�سخ�سيات  يحّب  امل�ساهد  اأن  لنا 

روؤيتي �سخ�سياً بهذه االأدوار.

املمثلني  و�سخ�سية  التمثيل  بني  بع�س اجلمهور  • ال ميّيز 
احلقيقية، هل يوؤثر ذلك يف اختيارك االأدوار؟

اأدواري.  العرو�س الختيار  ينا�سبني من  ما  اأرى  اأب��دا،   -
اأن  ال���غ���رام(  ك��ل  احل����ب..  )ك���ل  دوري يف  ع��ل��ى  �سجعني 
مروان  ال��راح��ل  للكاتب  االأخ���ري  الن�س  ه��و  امل�سل�سل 
امل�ساركة  لت  ف�سّ ل��ذا  جميلة.  والق�سة  العبد، 
ي�سبه نوعاً  ك���ان  ل��و  ف��ي��ه ح��ّت��ى 
قّدمتها  �سخ�سية  ما 

�سابقاً.

ي�����رغ�����ب   •
ب����������ع���������������������س 
امل������م������ث������ل������ني 
اخ����ت����ب����ار  يف 

حيوات خمتلفة من خالل ال�سخ�سيات الدرامية؟
- طبعاً. ينطبق هذا االأمر علّي اأي�ساً.

الناحية االجتماعية مثل و�سع )ن�سرين(  �سواء من  اأب��داً،  اأقّدمها  التي  ال�سخ�سيات  ت�سبهني   ال 
من  اإيوائها  مقابل  يف  للعمل  �سّخرها  بخيل  رج��ل  منزل  يف  مقهورة  عا�ست  جاهلة  يتيمة  ك�سابة 

ال�سارع، اأو من الناحية االإن�سانية مثل )ماريانا( و)يا�سمينا( املثاليتني واملت�ساحمتني.

)ن�سرين(؟ �سخ�سية  يف  مفاجئة  ت�ساعدية  تطّورات  �سن�سهد  • هل 
- �سيطراأ تغيري على جمرى اأحداث الق�سة ينعك�س على ال�سخ�سيات كلها ولي�س على �سخ�سيتي 

فح�سب.

امل�سل�سل؟ عمل  فريق  مع  التعاون  ت�سفني  • كيف 
- ثمة احرتام متبادل وحمبة كبرية جتاه املمثل فادي ابراهيم الذي اأحّب العمل معه.

 اإذ من املهم اأن يكون الواقف اأمامنا �سادقاً وحقيقياً يف اأدائه ولي�س �ساعياً نحو االنت�سار وال�سهرة، 
مثل ابراهيم وبا�سم مغنية والي�سار حامو�س اأي�ساً.

واجهتكم؟ �سعوبات  اأي  امل�سل�سل،  ت�سّورون  �سنة  من  اأكرث  • منذ 
اأماكن بعيدة  الت�سوير يف  اأن  املوا�سم، خ�سو�ساً  الطق�س وتبّدل  ب�سبب  - واجهنا �سعوبات كثرية 

وعرة كاالأحراج.
 يتطّلب امل�سل�سل التاريخي ت�سويراً خارجياً يف الطبيعة، من ثم كّنا نعاين كثرياً من الربد. 

لكننا عندما نرى اأن النجاح نتيجة هذا اجلهد واملعاناة نن�سى التعب ونفرح الأننا اأدينا واجبنا جتاه 
اجلمهور.

اأعمالك  تعاونتما يف  اأنكما  ايلي معلوف، خ�سو�ساً  واملخرج  املنتج  بالعمل مع  ملتزمة  اأنت  • هل 
االأخرية؟

- لي�س التزاماً اأبداً. اأتلّقى عرو�ساً جميلة منه ال ميكنني رف�سها. �سراحة، مل اأتلق ن�سو�ساً واأدواراً 
اأجمل مما قّدمه يل.

املحلية؟ االأعمال  بني  القائمة  املناف�سة  ظل  يف  راهناً  ن�سهد  درامي  م�ستوى  •  اأي 
وُي�سعف  اأعمالنا  م�ستوى  يف  يوؤثر  ال��ذي  التمويل  ينق�سنا  اإمن��ا  جّيدة  متثيلية  طاقات  لدينا   -

م�ستوى االإنتاج.

انت�ساراً  لك  يوؤمن  �سخم  اإنتاج  يف  امل�ساركة  اأجل  من  امل�ستوى  دون  دوراً  تقبلي  اأن  ميكن  • هل 
اأو�سع؟

- اأبداً. ال اأ�سّحي بتقدمي دور ال اأحّبه مهما كان م�ستوى االإنتاج واالنت�سار.

احلاج؟ كارول  تدر�سها  جديدة  عرو�س  من  هل  لبنان،  يف  ال�سينمائي  االإنتاج  وفرة  ظل  • يف 
اأنا متفّرغة لت�سوير م�سل�سل )كل احلب.. كل الغرام( فح�سب.

االأو�سكار؟ اإىل  الدويري  زياد  للمخرج   )23 رقم  )ق�سية  فيلم  بو�سول  راأيك  هو  • ما 
اأمر رائع! و�سوله مهم للبنان ولفريق عمل الفيلم. هذا املخرج مبدع وقوّي يف ال�سيناريو واإدارة 

املمثلني. فيلمه اإن�ساين حقيقي واقعي لي�س متطرّفاً اإمنا ي�سبه جمتمعنا.

امل�سرحية؟ العرو�س  عن  • وماذا 
- �ساأف�سح يف املجال اإزاء العرو�س امل�سرحية، ب�سرط اأن يكون امل�سروع جّيداً والدور جمياًل. امل�سرح 

هو الوجه الثقايف للبلد، 
ونحن ن�سهد راهناً تنوعاً على �سعيد االأنواع امل�سرحية املقّدمة.

ل اأ�سّحي بتقدمي دور ل اأحّبه مهما كان م�ستوى الإنتاج والنت�سار

كارول احلاج:  لدينا طاقات متثيلية جّيدة اإمنا ينق�سنا التمويل

بطولة  يف  احلــاج  ــارول  ك اللبنانية  املمثلة  تطّل 
امل�سل�سل اللبناين )كل احلب... كل الغرام( )كتابة 
يف  واإخراجه(  معلوف  ايلي  واإنتاج  العبد،  مروان 
�ساعري  بقالب  النتداب  زمن  اإىل  تعيدنا  اأجواء 
الذي  مغنية  با�سم  املمثل  جانب  اإىل  رومان�سي، 
تكّرر معه ثنائية ناجحة بعد م�سل�سل )يا�سمينا(. 

عن امل�سل�سل ودورها فيه كان معها هذا احلوار:

�سبا مبارك توا�سل 
ت�سوير )طايع(

ت�ستمر املمثلة االأردنية 
�سبا مبارك يف ت�سوير 
�سمن  م���������س����اه����ده����ا 
من  )ط��اي��ع(،  م�سل�سل 
تاأليف حممد و�سريين 
وخ��ال��د دي���اب، واإخ���راج 
عمرو �سالمة، وبطولة 

عمرو يو�سف.
جت���������������س�������د م��������ب��������ارك 
يف  تقع  ف��ت��اة  �سخ�سية 
�سعيدي  مدّر�س  غ��رام 
)ع��م��رو ي��و���س��ف(، وقد 
تعّلم  ع���ل���ى  ح���ر����س���ت 
ال�سعيدية  ال��ل��ه��ج��ة 
الإتقان دورها، ال �سيما 
اأنها توؤدي هذه النوعية 

للمرة االأوىل.
البطولة:  يف  ي�����س��ارك 
اجلليل،  ع���ب���د  ع���م���رو 
اهلل  ع�����ب�����د  واأح���������م���������د 
حم�������م�������ود، و�����س����ل����وى 
وحممود  علي،  حممد 
ال���������ب���������زاوي، و����س���ه���ري 

املر�سدي.

داليا م�سطفى: ترددت قبل 
اجلزء الثاين من )الكربيت الأحمر(

باأنها  م�سطفى،  داليا  امل�سرية  املمثلة  �سّرحت 
تلقت ردود اأفعال متميزة عن اجلزء الثاين من 
م�سل�سلها »الكربيت االأحمر« الذي انتهى عر�سه 
م�سرية   ،ONE �سا�سة  على  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
اإىل اأنها ترددت كثرياً قبل تقدمي اجلزء الثاين، 
اأج���زاء  ع��م��ل  ه���واة  م��ن  لي�ست  الأن��ه��ا  خ�سو�سا 
لالأعمال اال يف حال وجود �سيناريو فيه احداث 
»الكربيت  يف  وج��دت��ه  م��ا  وه��و  و�سيقة،  ج��دي��دة 

االأحمر«.
ال�سباق  ت��خ��و���س  ل���ن  اأن���ه���ا  اىل  دال���ي���ا  ول��ف��ت��ت 
اأكرث  تلقت  اأن��ه��ا  مو�سحة  امل��ق��ب��ل،  ال��رم�����س��اين 
�سهر  يف  تعر�س  ج��دي��دة  مل�سل�سالت  ع��ر���س  م��ن 
الأنها  جميعهاً  عنها  اع��ت��ذرت  اأن��ه��ا  اال  رم�����س��ان، 
ت�سيف  ل��ن  عليها  املعرو�سة  االأدوار  ان  وج��دت 
التنوع واالختالف  دائماً عن  اليها، وهي تبحث 

يف االعمال التي تقدمها. 
تدور اأحداث امل�سل�سل حول �سابط �سرطة ُيكلف 
�سبب  ب��دون  منازل  ا�ستعال  بالتحقيق يف ق�سية 
اأن �سببها جن، ويناق�س  وا�سح، ويعتقد البع�س 

فكرة اجلدل وال�سعوذة. 
ي�سارك فى العمل، اأحمد ال�سعدين، ريهام حجاج، 
عبدالوهاب،  فطني  زك��ي  خم��ي��ون،  عبدالعزيز 
ابتهال ال�سريطي، اأحمد عبد اهلل حممود، ومن 

تاأليف ع�سام ال�سماع.
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العمل لياًل يرفع احتمالت 
الإ�سابة بال�سكري

ك�سفت درا�سة طبية حديثة اأن العمل يف ورديات ليلية بوترية غري منتظمة 
يزيد احتماالت االإ�سابة مبر�س ال�سكري من النوع الثاين.

كولورادو  بجامعة  النوم  اأمرا�س  اأجراها خمترب  التي  الدرا�سة  واأو�سحت 
م�سائية،  وردي��ة  يف  العمل  اأن  املتحدة،  اململكة  يف  �سخ�س  األ��ف   270 على 

يت�سبب يف فو�سى مب�ستويات ال�سكر يف الدم. 
ووجدت الدرا�سة -التي عر�س موقع "هيلث داي نيوز" نتائجها يف تقرير 
وتت�سمن  بالتناوب،  تت�سم  اأو  منتظمة  غري  وردي��ات  يف  يعملون  الذين  اأن 
ورديات ليلية؛ اأكرث عر�سًة لالإ�سابة بالنوع الثاين من مر�س ال�سكري من 

الذين يعملون نهاًرا فقط.
واأظهرت النتائج اأن العمل يف ورديات ليلية اأقل من 3 مرات يف ال�سهر، تزيد 
خطورة االإ�سابة %24. اأما العمل لياًل اأكرث من 8 مرات يف ال�سهر فيزيد 

خطورة االإ�سابة 36%.
وقالت حمررة الدرا�سة �سيلني فيرت: "يعطل تناوب ورديات العمل، خا�سًة 
اإىل زيادة خطر  النوم، وي�سري  البيولوجية، ومنها  العمل لياًل، االإيقاعات 

اال�سطرابات االأي�سية، ومنها داء ال�سكري من النوع الثاين".
بزيادة خطورة  �سلة  له  لي�س  دائمة  بوترية  لياًل  "العمل  �سيلني:  وتابعت 
اأكرث مياًل ب�سكل  مر�س ال�سكري. الذين يتكيفون مع العمل بثبات لياًل، 

طبيعي اإىل اال�ستيقاظ يف هذه الفرتة من اليوم".
ل��ي��اًل، ميكنهم  العمل  ي�ستطيعون جتنب  ال��ذي��ن ال  ب��اأن  ال��درا���س��ة  ون��وه��ت 
وزنهم،  ومتابعة  �سحي،  غذائي  نظام  باتباع  ال�سحية  املخاطر  من  احل��د 

واحل�سول على ما يكفي من النوم.

تناول م�سروب غازي يومًيا ي�ساعف 
احتمالت الإ�سابة بـال�سرطان

ا�ستهالك امل�سروبات الغازية ب�سكل يومي قد يرفع ن�سبة االإ�سابة بال�سرطان، 
بح�سب درا�سة حديثة اأجرتها جامعة ملبورن االأ�سرتالية.

اآالف   3 عاينت  التي  الدرا�سة  االأ�سرتالية  نيوز"  "ناين  حمطة  ون�سرت 
حالة، ووجدت عالقة بني تناول م�سروب غازي يومًيا واحتمالية االإ�سابة 
بال�سرطان. ووجد الباحثون اأنه خالًفا ملا هو متعارف عليه باأن امل�سروبات 
الغازية ت�ساهم يف ال�سمنة التي بدورها قد توؤدي اإىل االإ�سابة بال�سرطان، 
غري  بال�سرطان،  االإ���س��اب��ة  احتمالية  ب��زي��ادة  الغازية  امل�سروبات  دور  ف��اإن 

متعلق بال�سمنة.
كوكاكوال  مثل  ال�سكر،  قليلة  الغازية  امل�سروبات  اأن  اأظهرت  الدرا�سة  لكن 

اليت اأو بيب�سي دايت، مل تظهر نف�س االأعرا�س لالإ�سابة بال�سرطان.
والكبد  ال�سدر  ب�سرطان  امل�سابني  ح��االت  درا�سة  عرب  الباحثون  وتو�سل 
بالت�سعينيات واالألفية اجلديدة، لعالقة مبا�سرة  والربو�ستات يف فرتتني 

بني تناول امل�سروبات الغازية و هذه االأنواع من ال�سرطان.
يف  ال�سكرية  للرتكيبة  ي��ك��ون  اأن  ال��درا���س��ة،  على  م�سرفون  اأط��ب��اء  ورج���ح 

امل�سروبات تاأثري على االإ�سابة باملر�س اخلبيث.

يوليو؟  23 ثورة  قبل  م�سري  ملك  اآخر  هو  • من 
التنازل ع��ن العر�س عام  ال��ث��ورة على  ال��ذي اج��ربت��ه  ف���اروق  ه��و امللك 

.  1965 عام  املنفى  يف  ومات  نفى  ثم   1952
م�سر؟ يف  ال�سعب  فنان  لقب  حمل  الذي  املو�سيقى  هو  • من 

هو املو�سيقار امل�سري الكبري �سيد دروي�س الذي ولد عام 1893 عا�س 
يف اال�سكندرية وقدم لل�سعب امل�سري اعظم احلانه .

اليطالية؟ الوحدة  �سانع  هو  • من 
هو الكونت كاميلوكافور بن�سودي زعيم وطني ايطايل ولد عام 1810 

يعترب ال�سانع احلقيقي للوحدة االيطالية.
النيوترون؟ مكت�سف  • من 

هو ال�سري جيم�س ت�سادويك فيزيائي بريطاين ولد عام 1932 .

االأبطاأ. هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  منو  • اأن 
البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  احليوان  • اأن 

رحلة  اإىل  ال��ذه��اب  ث��م  وم��ن  النحل  ج��م��اع��ات  ق��ي��ادة  اأج���ل  م��ن  فقط  اخللية  ت��غ��ادر  النحل  ملكة  اأن   •
الزفاف.

بل�سانها. ال�سوت  موجات  ذبذبات  التقاط  طريق  عن  االأ�سوات  ت�سمع  االأفعى  • اأن 
 . عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�سري  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف اليوم الواحد اإال ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة 
اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق .

الطعام قلة  عن  النوم  قلة  من  اأ�سرع  ب�سكل  منوت  • اأننا 
كامل اإن�سان  ابتالع  باإمكانه  ال�سديف  بال�سمك  يدعى  االأ�سماك  من  نوعا  هنالك  • اأن 

بخاري. حمرك  لت�سغيل  كاف  الب�سلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  �سغط  • اأن 
ظهره. على  ينام  الذي  الوحيد  احليوان  هو  االإن�سان  • اأن 

النحيلني. اأقرانهم  من  اأقل  ياأكلون  املدر�سة  �سن  يف  البدينني  االأطفال  • اأن 
اأ�سبوع كل  املليون  ون�سف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  �سكان  • اأن 

الدام�س. الظالم  يف  الترى  البومة  اأن   . االإناث  من  هو  والن�سيط  العامل  النمل  • اأن 

�سجناء اجلزيرة 
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البطاطا احللوة فوائد �سحية جّمة

قالت خبرية التغذية االأملانية، زابينا �سو�سرت فولدان: اإن البطاطا احللوة 
تتمتع بفوائد �سحية جّمة، حيث اإنها غنية بالكربوهيدرات البطيئة، لذا 
اأطول من الكربوهيدرات ال�سريعة،  فهي ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع ملدة 

مثل اخلبز واحلبوب واملكرونة.
الغذائية،  باالألياف  اأي�سا  تزخر  احللوة  البطاطا  اأن  )فولدان(،  واأ�سافت 
كنزا  احللوة  البطاطا  ُتعترب  كما  اله�سم،  عملية  حتفيز  على  تعمل  التي 
من الفيتامينات، مثل C وE وH، واملعادن، مثل البوتا�سيوم والكال�سيوم 
العايل  مبحتواها  احللوة  البطاطا  متتاز  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�سافة  وال��زن��ك. 
 Free من م�سادات االأك�سدة، التي حتارب ما ُيعرف ب�)اجلذور احلرة(- 

Radicals، التي تهاجم خاليا اجل�سم.

اإىل نوع  اأجنلو�س،  تو�سل علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا يف لو�س 
اآالم املفا�سل التي  اأنه �سيق�سي بالكامل على  جديد من االأدوي��ة ُيعتَقد 

توؤرق ماليني الب�سر.
وي�ستطيع الدواء اجلديد الذي يحقن يف املري�س -وفًقا لرو�سيا اليوم- 
اإنهاء اآالم املاليني الذين يعانون من التهابات املفا�سل؛ اإذ ُي�ستَعا�س به 

عن عمليات تبديل مفا�سل الورك والركبة.
املر�سى  على  �سريرية  اختبارات  حاليًّا  اجلديد  العقار  مبتكرو  ويجري 
على  جتربته  يف  جنحوا  بعدما  املفا�سل،  التهابات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

الفئران وبع�س اخلاليا الب�سرية، وكانت النتائج اإيجابية.
ويتكون الدواء املبتكر من الربوتني الذي يحفز الغ�سروف على التجدد، 
ويخفف التهاب املف�سل، كما ي�سمح بتاأجيل اأو اإلغاء العمليات اجلراحية 

املقررة التي لها خماطر عديدة واأعرا�س جانبية خمتلفة.

التهاب  ع��الج  اأ�سلوب  ��ا  ج��ذريًّ اجل��دي��د  ال���دواء  يغري  اأن  العلماء  ويتوقع 
املفا�سل، عالوًة على اإمكانية ا�ستخدامه يف عالج التهابات اأخرى؛ منها 
امل�سكنات التي  اأدوية  االلتهابات �سبه الروماتيزمية، و�ستتوقف مبوجبه 
عديدة،  جانبية  اأعرا�س  ولها  فقط،  االأمل  م�ستوى  تخفيف  على  تعمل 

مثل قرحة املعدة، وارتفاع �سغط الدم، حتى اجللطة الدماغية.
طريقة  اإن  ال����دواء:  مبتكري  اأح���د  يف�سيينكو  ديني�س  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
العالج به تكون بحقن بع�س جزيئاته يف الغ�سروف مبا�سرًة، موؤكًدا اأن 

هذا يكفي لتجديد الغ�سروف وتخفيف االأمل يف وقت واحد.
يف  الب�سري  الغ�سروف  خاليا  على  العقار  اختبار  عند  العلماء  ور�سد 
التي  املخربية  الفئران  على  اخُترِب  وعندما  ب�سرعة،  تكاثرها  املخترب، 
تعاين من تلف غ�سروف ُركبها، اأظهر الدواء فاعليته يف عالج االإ�سابات 

ا. ال�سديدة اأي�سً

علماء يبتكرون عالًجا جديًدا يق�سي على اآلم املفا�سل والغ�سروف

املمثلة الربيطانية كريا نايتلي تقف اأمام عد�سات امل�سورين قبل عر�س اأزياء �سال ل�ستاء 2018-2019 يف باري�س. )ا ف ب(

اثناء ابحار جمموعة كبرية من التجار يف �سفينة كبرية بتجارتهم اإىل احدى الدول هب اع�سار �سديد، �سال 
ودار بال�سفينة يف عر�س البحر واخذ يحاورها ويحملها ويقذف بها �سماال وميينا حتى اغرقها وا�ستطاع من 
عليها من جتار ان ينجو بحياتهم فوق الواحها اخل�سبية حتى و�سلوا اإىل احدى اجلزر النائية .. وهناك ارمتوا 
فوق اجلزيرة يرتاحون مما امل بهم، وبعد فرتة من الوقت قام احدهم ويدعي مرجان ليتجول فيها ويعرف ما 
بها وبعد ان �سار خطواته االوىل تراجع واختباأ و�سط اال�سجار حني وجد جمموعة من العمالقة ميلكون وجوه 
غريبة ب�سعة وعيون وا�سعة براقة خميفة و�سفاه غليظة ومعهم ما يعترب زعيمهم يحملون قف�سا كبريا القوا 

فيه كل التجار وا�سطحبوهم اإىل قبيلتهم .
اغدق العمالقة على التجار الطعام واملاء بدون ان يفتحوا لهم القف�س ابدا ويف اثناء ذلك كان مرجان يتل�س�س 
عليهم وعرف انهم ل�سو�س يقتلون االفيال ووحيد القرن للح�سول على العاج ويبيعونه بالذهب، كانت اجلزيرة 
تعج باالفيال البي�ساء النادرة فحزن مرجان لذلك خا�سة عندما عرف انهم يطعمون التجار لت�سمينهم ثم 
اكلهم .. فت�سلل ليال وحذر التجار من الطعام .. عند ذلك بدا التجار خطة غريبة كلما اكلوا و�سعوا ا�سابعهم 
يف افواههم حتى يتقياوا الطعام مرة اخرى ومتار�سوا حتى �سعفت اج�سادهم يف ذلك الوقت ا�ستطاع مرجان 
ان يفك ا�سر جمموعة كبرية من االفيال كانت مقيدة ب�سال�سل وت�سلل بها ليال و�ساعد ا�سدقاءه على اخلروج 
من ق�سبان القف�س ثم ركبوا االفيال واطلقوا لها العنان فهربت بهم حتى �ساطئ البحر ومن هناك �سبحوا 
على طوفا ا�ستطاع مرجان ان ي�سنعه ويخفيه لكنه اي�سا كان قد و�سع عليه كمية كبرية من الذهب جعلتهم 

جميعهم من االغنياء .


