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كيف تك�سب املال من مقتنياتك القدمية؟

للكثريين  بالن�سبة  هاج�ساً  القدمية  املقتنيات  م��ن  التخل�ص  ميثل 
الكثريون  اأن  اإال  ال�ستخدامها،  احلاجة  وع��دم  تراكمها  بعد  وخا�سة 
يجهلون باأن هذه االأ�سياء القدمية ميكن اأن تكون م�سدر رزق اإ�سايف 
ميكن  حيث  منه،  للبدء  االأف�سل  املكان  املالب�ص  خزانة  ومتثل  لهم. 
للمرء اأن يبيع املالب�ص التي ال يحتاج اإليها يف اأ�سواق املالب�ص القدمية 
�سواء على اأر�ص الواقع اأو يف املواقع االإلكرتونية املخت�سة بهذا النوع 

من التجارة. 
ويعترب الت�سويق على املواقع االإلكرتونية من اأكرث ال�سبل جناحاً يف 
بيع املالب�ص امل�ستعملة باأ�سعار معقولة، وخا�سة املالب�ص التي حتمل 

اإحدى املاركات العاملية ال�سهرية وال حتتوي على اأية عيوب. 
وتعترب احلقائب واالأحذية من اأكرث الب�سائع امل�ستعملة التي يطلبها 
الكثري من الزبائن عرب مواقع االإنرتنت االأمر الذي ي�سجع الكثريين 

على عدم التخل�ص منها واالإعالن عنها باأ�سعار ت�سجيعية. 
وبح�سب خبري الت�سويق االإلكرتوين فاين مويزانت فاإن حقائب اليد 
وهريمز،  �سانيل،  مثل  مميزة  جتارية  ماركات  حتمل  التي  الن�سائية 
 Vestiaire " و�سان لوران و�سيلني، هي االأكرث مبيعاً عرب موقع

ديلي ميل الربيطانية. �سحيفة  يف  ورد  ما  وفق   ،"Collective

حقائق �سادمة عن العاملني يف ماكدونالدز
عن  بريطانيا  يف  ماكدونالدز  مطاعم  اأح��د  يف  �سابقة  عاملة  ك�سفت 
حقائق �سادمة، تتعلق بطبيعة العمل يف �سل�سلة املطاعم ال�سهرية على 

م�ستوى العامل. 
وحتدثت روبني، التي �سبق وعملت يف فرع ماكدونالدز جنوب �سرقي 
لندن، عن جتربتها ملوقع فيميل، وك�سفت عن اأن النظافة بني العاملني 
يف املطعم كانت دون امل�ستوى، حيث كان زمالوؤها يغ�سلون اأيديهم 3 
مرات فقط خالل مناوبتهم، بداًل من غ�سلها كل ن�سف �ساعة، وفقاً 

مل تن�ص عليه �سيا�سة ماكدونالدز.
واأ�سارت روبني خالل حديثها، اإىل ممار�سات العاملني يف املطعم، مثل 
التنقيب يف اأنوفهم، واإخراج �سناديق القمامة دون غ�سل اأيديهم، قبل 
وقت ق�سري من تقدمي الوجبات للزبائن، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
ويف نف�ص الوقت، تقول روبني، اإن التعامل مع عدد كبري من الزبائن 
مل يكن باالأمر الي�سري على االإطالق، ويف اإحدى املرات، �ساهدت اأحد 
الزبائن، يتابع م�ساهد اإباحية على هاتفه املحمول، وهو ينتظر دوره 

يف الطابور.
ن�سف  ك��ل  اأي��دي��ه��م  غ�سل  م��ن موظفيها  ع���ادة  م��اك��دون��ال��دز  وتطلب 
�ساعة على االأقل، لكن روبني تقول اإن االأمر مل يكن كذلك يف املطعم 
باأ�سياء مثرية  يقومون  والعمال  الطهاة  كان  فيه، حيث  الذي عملت 
لال�سمئزاز، وهم يعملون على حت�سري وجبات الطعام، واقت�سر غ�سل 

يديهم على مرات قليلة طوال فرتة العمل.

اأطول و�ساح يف العامل  
لت�سجيله  ال��ع��امل  و���س��اح يف  اأط����ول  لن�سج  ك��م��ب��ودي��ون حم��اول��ة  ب����داأ 

مبو�سوعة جيني�ص لالأرقام القيا�سية . 
و�سارك يف عملية ن�سج الو�ساح زوار يف حماولة اأن ي�سل طوله اإىل األف 

مرت. وُيعرف الو�ساح التقليدي يف كمبوديا با�سم كراما. 
ي�سمحون  اأي�ساً  و  متمر�سون  ن�ساجون  ومعظمهم  املتطوعون  وب��داأ 

لزائرين بامل�ساركة يف العمل بعد تدريبهم لفرتة وجيزة.
ويقول منظمو احلملة اإنها تهدف لتوعية اأكرب بتقليد الن�سج وباأهمية 

كراما وحتفيز النا�ص حل�سد جهودهم لت�سجيل رقم قيا�سي عاملي. 
كما حتدث رئي�ص الوزراء هون �سني مع عمال الن�سيج لت�سجيعهم على 

االنتهاء من املهمة التي مل يتحدد موعد ال�ستكمالها. 
لالأرقام  مو�سوعة جيني�ص   2015 العام  دخلت  دبي  اإم��ارة  اأن  يذكر 
القيا�سية العاملية، وذلك بو�ساح جاء باألوان علم دولة االإمارات العربية 
املتحدة ومت  ت�سميمه مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية االأوىل ليوم ال�سهيد 

بطول األف وت�سعمائة وواحد و�سبعني مرتا. 
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الطائرات بدون طيار.. عار�سات 
جدد لدولت�سي اآند جابانا 

فتحت دار االأزياء االإيطالية ال�سهرية دولت�سي اآند جابانا اأبواب عامل �ساحر 
بعر�ص مذهل �ساركت فيه طائرات بدون طيار وذلك �سمن اآخر فعاليات 

اأ�سبوع ميالنو للمو�سة.
بوابة  املم�سى  وو�سعت على  امل�سيحية  بالرتانيم  الدار �سيوفها  وا�ستقبلت 
ذهبية كتبت فوقها عبارة "عبادة املو�سة" و�سط جم�سمات ملالئكة و�سحب.
ويف م�ستهل العر�ص قرعت االأجرا�ص وفتحت البوابة لتخرج منها طائرات 
وت�سري  ال�سهرية  للدار  الفاخرة  الن�سائية  اليد  حقائب  حتمل  طيار  بدون 

بها على املم�سى.
كانت دولت�سي اآند جابانا قد طلبت يف املا�سي ممن يطلق عليهم "املوؤثرين" 
ان�ستجرام  موقع  على  وامل�ساهري  املدونني  وكذلك  اأزيائها  عر�ص  ال�سبان 
اأيقونات للمو�سة  لتبادل ال�سور ممن لديهم ماليني املتابعني ويعتربون 
يف عيون حمبيهم. لكن الثنائي االإيطايل ال�سهري عاد هذا العام لال�ستعانة 

بعار�سات االأزياء املحرتفات.
بذلة  مثل  كن�سيا  طابعا  امل��رة  ه��ذه  جابانا  اآن��د  دولت�سي  جمموعة  وحملت 

رجالية بياقة زي الق�ص وف�ستان ي�سبه ثياب الكهنوت.
كما كانت هناك تلميحات للجنة يف اأزياء الدار كر�سوم كاريكاتريية ملالئكة 
عند  بجناحني  مبهرجة  جلدية  و�سرتة  تنانري  على  �سم�ص  نظارات  ت�سع 

منطقة الظهر.
لكن جمموعة دولت�سي اآند جابانا خلريف وربيع 2018-2019 مل تفقد 
ال�سمات املميزة للدار االإيطالية مثل الف�ساتني ال�سوداء ال�سيقة والزهور 

وا�ستلهام عادات وتقاليد جنوب اإيطاليا.

هل هذه اأغرب 
كعكة عيد ميالد؟

من املعروف اأن كعكة عيد امليالد عن�سر 
اأ�سا�سي يف االحتفال بهذه املنا�سبة، لكن 
اأن يقدم  املطاعم الربيطانية، قرر  اأحد 
بدياًل فريداً من نوعه للمحتفلني بعيد 

ميالدهم. 
وبدل الدقيق والكرمية والفواكه، ابتكر 
مطعم اأوراجن بوفالو يف لندن، كعكة عيد 
اأجنحة  م��ن  بالكامل  م�سنوعة  م��ي��الد 
االحتفال  ي��ري��د  �سخ�ص  الأي  ال���دج���اج، 
على  احل�����س��ول  ويف�سل  م��ي��الده،  بعيد 

وجبة د�سمة بدل احللويات.
للكعكات  ب��ال��ن�����س��ب��ة  احل������ال  ه����و  وك���م���ا 
الدجاج  اأجنحة  كعكة  تقدم  التقليدية، 
م�����ع ال���������س����م����وع، واأن������������واع ع�����دي�����دة من 
بح�سب  املختلفة،  والنكهات  ال�سل�سات 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
ورغ���م  اأن��ه��ا ق��د ال ت��ك��ون خ��ي��اراً منا�سباً 
الدجاج،  اأجنحة  كعكة  اأن  اإال  للجميع، 
النوع  ه�����ذا  ع�������س���اق  جت�����ذب  اأن  مي���ك���ن 
م��ن االأط��ع��م��ة، ويف ح���ال اأح�����س��رت 10 
على  حت�����س��ل  احل���ف���ل���ة،  اإىل  اأ����س���خ���ا����ص 

كعكتك جماناً.

اإنقاذ اأ�سدين من 
�سوريا والعراق 

م��ن حديقتي  اأن��ق��ذا  اأ����س���دان،  نقل 
ال��ق��ت��ال داخل  ح���ي���وان يف م��ن��اط��ق 
جوا   ،2017 عام  و�سوريا  العراق 
التعايف  ب��ع��د  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  اإىل 
من �سدمة ج�سدية ونف�سية داخل 

حممية للحيوانات باالأردن.
كان االأ�سدان يتناوالن �سرائح من 
نقلهما  قبل  القف�ص  داخ��ل  اللحم 
ك���ب���رية من  ب�����س��ائ��ع  ���س��اح��ن��ة  اإىل 
الربية  للحيوانات  امل��اأوى  حممية 

اإىل مطار االأردن.
"الكفوف  م���ن���ظ���م���ة  واأن�������ق�������ذت 
احل�����ي�����وان  حل�����ق�����وق  االأربعة" 
االأ�سدين االأفريقيني، من حديقة 
حيوان "ماجيك وورلد" يف حلب، 
وح��دي��ق��ة ح���ي���وان امل���و����س���ل، حيث 

نفقت اأغلب احليوانات.
و�سل االأ�سدان اإىل االأردن وهما يف 
حالة هزال وجفاف، وفقا ملا ذكرته 
حممية  يف  احل����ي����وان����ات  ح���ار����س���ة 

املاأوى، ديانا برنا�ص.
رع����اي����ة طبية  االأ������س�����دان  وت���ل���ق���ى 
قطع  عرب  تعقيم  عملية  ت�سمنت 
القناة الدافقة وتنظيف اأ�سنان، كما 
زاد وزنهما عرب اتباع نظام غذائي 
ث��اب��ت ب��ت��ن��اول حل��م خ����راف، فيما 
مدربهما  م��ع  االأ����س���دان  �سي�سافر 

من عّمان اإىل جوهان�سربغ.

اأحجار من الثلوج 
بفي�سانات كندا

الدمار  اأظهر مقطع فيديو حجم 
الناجت عن الفي�سانات التي �سربت 
م��دي��ن��ة ب��ران��ت��ف��ورد ج��ن��وب غربي 
وباتت  كندا،  يف  اأونتاريو  مقاطعة 
نهر  ط��ول  على  تطفو  الثلج  قطع 
املياه  م�ستويات  و�سول  مع  غراند 

اإىل م�ستويات غري م�سبوقة.
طول  على  الفي�سانات  وا�ستمرت 
بكندا، مع  اأونتاريو  نهر غراند يف 
رقم  م��ن  ت��ق��رتب  م��ي��اه  م�ستويات 
فيما   ،2013 ع���ام  م��ن��ذ  ق��ي��ا���س��ي 
كان  بينما  �سنوات(   3( طفل  قتل 
مغمورة  �سيارة  من  الفرار  يحاول 

جزئيا.
ال�سلطات  اأعلنت  �سابق،  وق��ت  ويف 
مبدينة  ال��ط��وارئ  حالة  الكندية، 
اإخالء  اأوامر  واأ�سدرت  برانتفورد، 

الآالف ال�سكان.
املدينة مري�ص فريل:  وقال عمدة 
لهم  ���س��درت  م��ن��زل   2200 "اإن 
اأوامر اإخالء كما مت اإجالء 4900 
لل�سكان  ال�سماح  يتم  ولن  �سخ�ص، 
ت�ستقر  اإىل منازلهم حتى  بالعودة 

االأو�ساع يف املدينة".

متى ت�سبح كرثة م�ساهدة 
التلفزيون قاتلة؟

وج�����دت درا�����س����ة ج���دي���دة اأن االإف��������راط يف 
م�����س��اه��دة ال��ت��ل��ف��زي��ون ي��زي��د خ��ط��ر حدوث 
من  الرغم  على  ال��دم،  يف  �سغرية  جلطات 
التمارين الريا�سية والرتدد على  ممار�سة 
م�ساهدة  ك��رثة  وترتبط  )اجل��ي��م(!  �سالة 
الذي  امل�ستقر  احل��ي��اة  ب��ن��م��ط  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

ترتتب عليه م�ساكل ال�سمنة وال�سكري.
وت���و����س���ل���ت ال����درا�����س����ة ال����ت����ي اأج�����ري�����ت يف 
ي�ساهدون  الذين  اأن  اإىل  مين�سوتا  جامعة 
التلفزيون باإفراط يت�ساعف لديهم خطر 

تكّون جلطات الدم.
البدنية  االأن�����س��ط��ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
لنمط  ال�سلبية  االآث���ار  تقليل  على  ت�ساعد 
اجلديدة  الدرا�سة  اأن  اإال  امل�ستقر،  احلياة 

"�سريكولي�سن"  جم��ل��ة  يف  ُن�����س��رت  ال���ت���ي 
الدموية  ال�����دورة  م�����س��اك��ل  يف  املتخ�س�سة 

التمارين  اأن  وج����دت  ق���د 
من  ك�������ث�������رياً  ت����ق����ل����ل  ال 
مل�ساهدة  ال�سلبي  التاأثري 

اأو   5 م��دى  على  التلفزيون 
يوم. كل  مت�سلة  �ساعات   6

ال�سرايني  يف  اجل���ل���ط���ات  ه�����ذه  وحت������دث 
باملائة   10 يف  وتت�سبب  الدقيقة،  واالأوردة 
من الوفيات ال�سهرية يف الواليات املتحدة.

وك��ان��ت درا����س���ة ي��اب��ان��ي��ة ن�����س��رت ال��ع��ام قبل 
امل��ا���س��ي ق��د اأ����س���ارت اإىل ارت��ب��اط االإف����راط 
يف م�����س��اه��دة ال��ت��ل��ف��زي��ون ب��اجل��ل��ط��ات لدى 

الرجال.

جتاهل احلالة. اإذا ُترك اكتئاب ما بعد الوالدة دون عالج 
قد ي�ستمر لب�سعة اأ�سهر اأو �سنوات. ال تنتهي هذه امل�سكلة 
من تلقاء نف�سها، ومعظم االأمهات الالتي جتاهلن االأمر 

ا�ستمرت امل�سكلة معهن �سنوات.
رعاية الطفل. لي�ست كل من لديها اكتئاب ما بعد الوالدة 
غري قادرة على رعاية املولود، فقط احلاالت ال�سديدة هي 

التي توؤثر على رابطة االأم والطفل.
بعد  م��ا  ال�سائعة الك��ت��ئ��اب  االأع���را����ص  م��ن  امل����زاج.  تقلبات 
ال��والدة تقلب امل��زاج، لكن هناك اأع��را���ص اأخ��رى الب��د من 
ر�سدها قبل ت�سخي�ص االأمر باأنه هذا النوع من االكتئاب.
ق��اب��ل��ة للعالج،  ال����والدة م�سكلة  ب��ع��د  اك��ت��ئ��اب م��ا  ال��ع��الج. 
بع�ص  ويف  نف�سي،  معالج  مع  جل�سات  على  يعتمد  وال��ذي 
تتاأثر  والهرمونات.  االكتئاب  اأدوي��ة.  و�سف  يتم  االأحيان 
حالة اكتئاب ما بعد الوالدة بانخفا�ص م�ستوى هرموين 
اال���س��رتوج��ني وال��ربوج�����س��رتون ب��ع��د خ���روج ال��ط��ف��ل اإىل 
النور، ما يوؤدي اإىل تغريات كيميائية يف الدماغ تزيد من 
حالة القلق، لكن امل�سكلة ال تقت�سر على التغري الهرموين، 

هناك عنا�سر اأخرى تت�سافر وتوؤدي اإىل هذا االكتئاب.

خرباء يحذرون من اال�ستهانة باكتئاب ما بعد الوالدة
بني  ال����والدة،  بعد  االأم��ه��ات  تنتاب  ال��ت��ي  امل�ساعر  تختلط 
�سعور بالفرحة بقدوم املولود اجلديد، ونوبات قلق وخوف، 
لكن م�ساعر القلق قد تتحول لدى البع�ص اإىل ما يعرف 
باكتئاب ال����والدة. وه��ي ح��ال��ة ي��ح��ذر اخل���رباء االأمل���ان من 

اال�ستهانة بها.

حذر خرباء اأملان من مغبة اال�ستهانة بعالج نوبات اكتئاب 
ما بعد الوالدة. وقالت عاملة النف�ص �سيلفيا اأودو-زومرفلد 
ما  اإن  اجلامعي  فرانكفورت  م�ست�سفى  يف  التوليد  بق�سم 
يعانني من  االأم��ه��ات  م��ن  باملئة   15 و   10 ب��ني  ي���رتاوح 

نوبات اكتئاب ما بعد الوالدة.
ومن جانبها، قالت رئي�سة التاأمني ال�سحي يف والية هي�سن 
االأملانية باربارا فو�ص اأن هذا املر�ص ال يتم ت�سخي�سه على 
نحو �سليم منذ فرتة طويلة. واأرجع مدير م�ست�سفى الطب 
الربوفي�سور  االأملانية  فرانكفورت  جلامعة  التابع  النف�سي 
املر�ص  لهذا  اخلاطئ  الت�سخي�ص  م�سكلة  رايف،  اأندريا�ص 
اإىل اأن حجم املعرفة باأعرا�سه وطبيعته لي�ست جيدة كما 
يجب اأن تكون. واأ�سار اإىل اأن الكثري من الن�ساء ال يتحدثن 
من االأ�سا�ص عن �سعورهم باالكتئاب ب�سبب م�ساعر اخلجل 
التي ت�سيطر عليهن، ما يوؤدي اإىل �سعوبة اكت�ساف املر�ص 

من االأ�سا�ص.

اإجناب الطفل االأول قد يوؤدي اإىل تعا�سة والديه
ينتظر الزوجان غالبا بفارغ ال�سرب والدة طفلهما االأول، 
ال  االأول  الطفل  اإجن��اب  اأن  ك�سفت  بريطانية  درا�سة  لكن 
اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  االأزواج.  ملعظم  ال�سعادة  يجلب 
الطفل  اإجن��اب  بعد  التعا�سة  من  يعانون  املتزوجني  ثلثي 

االأول.
اأ�سارت درا�سة ن�سرتها �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اإىل 
اأن نق�ص م�ستوى ال�سعادة لدى الوالدين لدى ا�ستقبالهما 
اأطفال  اإجن���اب  يف  التفكري  م��ن  مينعهما  االأول  طفلهما 

اآخرين. وكان قد ُطلب من االآباء واالأمهات تقييم م�ستوى 
�سعادتهم على مقيا�ص متدرج من من واحد لع�سرة، وذلك 
خالل عامني، هما العام الذي �سبق االإجناب والعام الذي 

اأعقب االإجناب.
م�ستوى  من  قلل  طفل  اإجن��اب  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

ال�سعادة بواقع 1.3 نقطة. 
االقت�ساد  كلية  من  مري�سكيال  ميكو  الربوفي�سور  وق��ال 
"جتربة  اإن  باأملانيا  ب��الن��ك  ماك�ص  معهد  وم��دي��ر  بلندن 
ت�ساعد  اإجنابه  االأول وبعد  بالطفل  يتعلق  الزوجني فيما 
يف التكهن بحجم االأ�سرة يف نهاية االأمر. واأ�ساف" يتعني 
انخفا�ص  اإزاء  بالقلق  ي�سعرون  ال��ذي��ن  ال�سيا�سيني  على 
معدالت املواليد االهتمام باأحوال الوالدين اجلدد ب�سكل 

عام وبعد اإجناب طفلهما االأول".
وك�سفت الدرا�سة، التي �سملت 20 األف �سخ�ص يف الفرتة 
من 1984 اإىل 2010 ، اأن وفاة �سريك اأو عدم احل�سول 
 ، نقطة  ب��واق��ع  ال�سعادة  م��ع��دل  م��ن  يقلالن  وظيفة  على 

والطالق بواقع 0.6 .
وعلى الرغم من اأن االآباء واالأمهات مل يقدموا اأ�سبابا لعدم 
�سعادتهم باإجناب الطفل االأول، فقد قال ميكو مري�سكيال 
اإن هناك اأبحاث اأخرى اأظهرت اأن االآباء واالأمهات اجلدد 
ي�ستكون بوجه عام من عدم القدرة على النوم والتوتر يف 
العالقة وال�سعور بفقدان احلرية وال�سيطرة على حياتهم 
الطفل،  اإجن��اب  ي�سبق  ال��ذي  العام  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت   .
للمولود  ا�ستعدادا  مرتفعة  فيه  ال�سعادة  م��ع��دالت  تكون 

اجلديد.

حقائق هامة يجب معرفتها عن اكتئاب ما بعد الوالدة

ال تتحدث الكتب ومواقع االإنرتنت اخلا�سة بالوالدة كثريًا عن م�سكلة 
اكتئاب ما بعد الوالدة، رمبا الأننا نعترب االإجناب حدثًا �سعيدًا، واأنه 
مرحلة رائعة يف حياة االأم. من ناحية اأخرى ال ي�سدق البع�ض اأن 
احلمل.  رحلة  اإمتام  بعد  معنوياتها  وتنخف�ض  حتزن  اأن  ميكن  االأم 

لكن الأن االأمر حقيقة من ال�سروري اأن تعريف عن االأمر جيدًا.
االأم الأول مرة. عادة ال تعرف املراأة التي تخو�ض جتربة االأمومة 
على  القدرة  تفقد  فهي  الوالدة،  بعد  ما  اكتئاب  لديها  اأن  مرة  الأول 
املعنويات،  انخفا�ض  احل��ال��ة:  اأع��را���ض  م�ساعرها.  ع��ن  التعبري 
واحلزن، واالإح�سا�ض بالفراغ، والذنب، وعدم القدرة على الراحة اأو 
النوم، واالن�سحاب االجتماعي، واخلوف من اإيذاء النف�ض اأو الطفل. 

امل�ساعدة. يف بع�ض االأحيان حتتاج االأم التي تنتابها نوبة اكتئاب 
ما بعد الوالدة اإىل م�ساعدة طبية واجتماعية، لكنها ال تعرف 

ملن تلجاأ، وتعتقد اأنه جمرد اإح�سا�ض �سيتال�سى مع الوقت. 
جل�سات  تلقي  تقت�سي  امل�����س��اع��دة 
نف�سي،  اأخ�����س��ائ��ي  م���ع  ع��الج��ي��ة 

وامل�ساركة يف جمموعات دعم.
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة 280 باحثًا من خمتلف دول العامل

املوؤمتر الدويل اخلام�ض للطاقة املتجددة ي�ستعر�ض واحد وت�سعون ورقة علمية على مدى ثالثة اأيام

يف اإطار التعاون امل�سرتك

مركز خليفة للتقانات احليوية بجامعة االإمارات ي�ستقبل وفد ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلباري

االإمارات حت�سد جائزة اأف�سل جناح يف معر�ض البحرين الدويل للحدائق

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

�سهد الدكتور غالب احل�سرمي نائب مدير جامعة 
االإمارات للبحوث والدرا�سات ، افتتاح املوؤمتر الدويل 
والتطبيقات"  "االإنتاج  املتجددة  للطاقة  اخلام�ص 
تقنية  بكلية  ال��ك��ربى  امل��وؤمت��رات  بقاعة  عقد  ال���ذي 
امل��ع��ل��وم��ات مب�����س��ارك��ة م��ائ��ت��ان وث��م��ان��ون ب��اح��ث��ا من 
الذي  امل��وؤمت��ر  ي�ستعر�ص  حيث  العامل  دول  خمتلف 
ورقة  وت�سعون  واح��د  اأي��ام  ثالثة  فعالياته  تتوا�سل 

عمل.
وحتدث يف افتتاح املوؤمتر الذي تنظمه كلية الهند�سة 
بجامعة االإمارات مبتابعة من عميد الكلية الدكتور 
من  ح�سني  مو�سى  الدكتور  واإ���س��راف  الكا�ص  �سباح 
عي�سي  الدكتور  حت��دث  الكهربائية  الهند�سة  ق�سم 

اإجنازات  ا�ستعر�ص  حيث  دبي  جامعة  رئي�ص  ب�ستكي 
معهد املهند�سني الكهربائيني وااللكرتونيني الدويل 
وله  االمريكية  املتحدة  بالواليات  نيويورك  ومقره 
فرع باالإمارات وقال الدكتور ب�ستكي اأن املعهد �ساهم 
العلمية  امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات  العديد من  يف تنظيم 
االلكرتونيات  بينها  وم���ن  بالتكنلوجيا  اخل��ا���س��ة 
واالت�����س��االت واحلوا�سب واالأم���ن االل��ك��رتوين ، كما 
نقل  يف  امل��ع��ه��د  دور  ب�ستكي  عي�سي  ال��دك��ت��ور  ت��ن��اول 

التكنولوجيا احلديثة اإىل دولة االإمارات. 
على  يحتوى  املعهد  اأن  اإىل  ب�ستكي  الدكتور  واأ���س��ار 
واح���د وث��الث��ون ف��رع��ا طالبيا ب��ال��دول��ة ت�����س��ارك يف 
ب��اجل��ام��ع��ات املوجودة  ال��ت��خ��رج  م�����س��اب��ق��ات م�����س��اري��ع 
الت�سميم  م�����س��اب��ق��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  االإم�������ارات  ب���دول���ة 
الهند�سي امل�سرتك وكذلك الت�سميم الهند�سي العام 
اإىل جانب هند�سة الربامج وخدمة املجتمع وقال اإنه 

التابع  الطالب  ي��وم  الإق��ام��ة  دب��ي  اختيار جامعة  مت 
للمعهد يف الثامن والع�سرين من ابريل القادم.

كما حتدث يف افتتاح املوؤمتر الربوفي�سورة اليزابيث 
ب���ال���والي���ات املتحدة  ك��وك�����ص م���ن ج��ام��ع��ة ���س��ي��ك��اغ��و 
االم��ري��ك��ي��ة ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���ص ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة يف 
االع��ت��م��اد على ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ب��دال م��ن الطاقة 
طاقة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  ب��ني  م��ن  ليكون  التقليدية 

الرياح وال�سم�ص واالأمواج .
وتطرقت يف ورقة العمل التي قدمتها تاأثري الطاقة 
املوا�سالت  با�ستخدام  النقل  عمليات  على  املتجددة 
ا�ستعر�ست  كما  وال�سحن  اجل��م��اع��ي  النقل  خا�سة 
بينها  وم��ن  النقل  يف  امل�ستخدمة  التقنيات  اأح���دث 
اأن ه��ذه تعد م��ن التجارب  ال��ذات��ي��ة وق��ال��ت  ال��ق��ي��ادة 
اجلديدة يف احلياة العامة حيث تعتمد املركبات على 
وجود ح�سا�سات ت�سهم يف التحكم بها واأخذ امل�سارات 

وقوع  لتقادي  وذل��ك  ال�سري  حركة  مع  تنا�سب  التي 
حوادث  من  احل��د  وبالتايل  املركبات  بني  ت�سادمات 

الطرق.
ه���ذا وي�����س��ت��ع��ر���ص ال��ربوف��ي�����س��ور ���س��ع��ي��د ح���الج من 
الواليات املتحدة االأمريكية اليوم �سمن املوؤمتر �سبل 
ال�سم�ص  منها  اخل�سراء  والطاقة  الطاقة  تخزين 

والهواء وكذلك الوقود احليوي.
منها  البحثية  االأوراق  من  العديد  املوؤمتر  ويتناول 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  ودوره�����ا  ال��ن��ان��و  تكنولوجيا 
الذاتية  البيئة و�سيكة الطاقة  قوانني احلفاظ على 

وكذلك املباين اخل�سراء.
االإمارات  الهند�سة بجامعة  اأن كلية  بالذكر  اجلدير 
ت�سرف على مركز االإمارات للطاقة حيث يقوم املركز 
البحوث  اإج����راء  جامعة  اإىل  اال���س��ت�����س��ارات  بتقدمي 

العلمية وتطوير طرق اإنتاج الطاقة.

•• العني - الفجر

قام معايل ماجد املن�سوري – الع�سو املنتدب لل�سندوق 
الدويل للحفاظ على احلباري بدولة االإمارات، والوفد 
ل��ل��ت��ق��ان��ات احليوية  م��رك��ز خليفة  ب��زي��ارة  ل��ه  امل��راف��ق 
والهند�سة الوراثية بجامعة االإمارات العربية املتحدة، 
تاأتي هذه الزيارة يف اإطار بحث �سبل التعاون امل�سرتك 
تطوير  وكيفية  ال�سحراوية،  النباتات  منو  وحت�سني 
ال���ك���ف���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��ك��وادر ال��وط��ن��ي��ة يف 
ه��ذا امل��ج��ال احل��ي��وي امل��ه��م ، وامل��ح��اف��ظ��ة على الرتاث 
مبادرات  وقيادة  القادمة،  لالأجيال  والثقايف  الطبيعي 

�ساملة للحفاظ على طائر احلبارى على امتداد نطاق 
االنت�سار للنظام البيئي، وحتقيق اال�ستدامة من خالل 
التعاون اال�سرتاتيجي بني ال�سندوق الدويل للحفاظ 

على احلباري وجامعة االإمارات.
واأ����س���اد م��ع��ايل م��اج��د امل��ن�����س��وري – ال��ع�����س��و املنتدب 
باالإمكانات  احلبارى  على  للحفاظ  الدويل  لل�سندوق 
بها  يتمتع  التي  احلديثة  واملختربات  املتميزة  العلمية 
الوراثية  والهند�سة  احليوية  للتقانات  خليفة  مركز 
الر�سيدة،  اأن حكومتنا  ،موؤكدا على  االإم��ارات  بجامعة 
اإج���راء  ت�سعى م��ن خ���الل دع���م ج��ه��ود ال�����س��ن��دوق اإىل 
وبناء  املجال،  هذا  يف  واالأ�سا�سية  التطبيقية  االأبحاث 

�سبكة من امل�ساريع للمحافظة على النوع داخل املوائل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وخ��ارج��ه��ا ل��ط��ائ��ر احل���ب���اري، ح��ي��ث يوفر 
واملعنيني  للباحثني  مهماً  معلوماتياً  راف��داً  ال�سندوق 
بال�ساأن البيئي، اإ�سافة اإىل مبادراته الرائدة والبحوث 
تقنيات  ت��ط��وي��ر  يف  ل��الإ���س��ه��ام  يقدمها  ال��ت��ي  العلمية 
هذا  املهتمة يف  للجهات  ال��دع��م  وت��ق��دمي  اال���س��ت��دام��ة، 
اأمريي  الدكتور خالد  ق��دم  وب���دوره  ب��ال��دول��ة.   املجال 
والهند�سة  احل��ي��وي��ة  للتقانات  خليفة  م��رك��ز  -م��دي��ر 
يجمع  ال��ذي  املركز  عمل  اآليات  حول  �سرحا  الوراثية، 
التقانات  يف  الوا�سعة  احل��ق��ول  يف  املهتمني  الباحثني 
اأهمية  اإىل  واأ����س���ار  ال���وراث���ي���ة،  وال��ه��ن��د���س��ة  احل��ي��وي��ة 

خمتربات االأحياء اجلزيئية وزراعة االأن�سجة واأبحاث 
واالأبحاث  املحلية،  النباتات  الأن���واع  اجليني  التحول 
التي ت�سهم يف حت�سني القيمة الغذائية يف منو النباتات 
ال�سحراوية للحفاظ على التوازن البيئي.  واأو�سح اأن 
التعاون بني مركز خليفة للتقانات احليوية والهند�سة 
احلباري  على  للحفاظ  ال��دويل  وال�سندوق  الوراثية 
االبتكارات  تطوير  كيفية  اأبرزها  جم��االت  عدة  ي�سمل 
وحت�سني  ال�سحراوية،  النباتات  ا�ستخدام  يف  العلمية 
جودة املادة الغذائية فيها، لتكون اأكرث مالئمة للغذاء 
الوطنية  الكفاءات  اإىل بحث تدريب  اإ�سافة  احليواين 

يف هذا املجال.

•• اأبوظبي  - الفجر

امل��ت��ح��دة ممثلة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ج��ن��اح  ح�سد 
بجهاز اأبوظبي للرقابة للغذائية يف معر�ص البحرين 
اأف�سل جناح م�سارك  2018 جائزة  الدويل للحدائق 
املوؤ�س�سات  ف��ئ��ة  ع���ن  ب��امل��ع��ر���ص  ال���ت���وع���وي  ال���رك���ن  يف 
املعر�ص  بفعاليات  م�ساركته  خ��الل  وذل��ك  احلكومية، 
الذي اأقيم برعاية كرمية من ح�سرة �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل مملكة البحرين 
حفظه اهلل ورعاه، وبدعم متوا�سل من �ساحبة ال�سمو 
قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  االأم��رية  امللكي 
 25-21 ال��ف��رتة  يف  ال�سقيقة  البحرين  مملكة  ملك 

من فرباير اجلاري يف املنامة.
بجوائز  الفائزين  االإع��الن عن  ذلك خالل حفل  جاء 
مرام  ال�سيخة  �سعادة  بح�سور  اأق��ي��م  وال���ذي  املعر�ص 
الوطنية  للمبادرة  العام  االأم��ني  عي�سى اآل خليفة  بنت 
وامل�ساركني  ال��ب��ح��ري��ن  يف  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  لتنمية 
الفائزين  االإع��الن عن  بالفعاليات، حيث �سهد احلفل 

وتكرمي �سعادتها لهم. 
ومتثلت م�ساركة اجلهاز بجناح خا�ص ا�ستعر�ص خالله 
االأن�سطة واخلدمات التي يقدمها للمجتمع، وجهوده 
الغذائية،  ال�����س��الم��ة  ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور مب��م��ار���س��ات  يف 

وركن خا�ص باالبتكار الزراعي، ون�سر وتوزيع الكتيبات 
ال��ت��وع��وي��ة، وع��ر���ص م��رئ��ي ب�����س��اأن اإجن������ازات اجلهاز، 

وعرو�ص اأخرى عن م�سروع �سالمة زادنا.
الوفد  رئي�ص  القا�سمي  را���س��د  ث��ام��ر  املهند�ص  واأ���س��اد 
االإم���ارات���ي امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م اجل��ه��از بجهود 
جلناح  ا�ست�سافتها  وح�سن  للمعر�ص  املنظمة  اللجنة 
مكانته  ير�سخ  اأن  ا�ستطاع  املعر�ص  اأن  موؤكداً  الدولة، 
الزراعة  ب��ق��ط��اع  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  ب���ني 
احل�سارية  االأن�سطة  م�ساف  يف  لي�سبح  واال�ستدامة، 
م�ستوى  على  وال���زراع���ة  ال��غ��ذاء  ق�سايا  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي 
العامل، مثمناً ح�سن ال�سيافة واال�ستقبال الذي حظيت 
الذي  االأم���ر  امل��ع��ر���ص،  بفعاليات  ال��دول��ة  م�ساركة  ب��ه 
التي جتمع  املتميزة  العالقات  اأ�سالة و�سالبة  يج�سد 
رواد  تفاعل  على  انعك�ص  وال��ذي  ال�سقيقني،  البلدين 
الدولة.  البحرينيني مع جناح  املواطنني  املعر�ص من 
ومركز  اجلهاز  عمل  فريق  جلهود  تقديره  عن  معرباً 
خدمات املزارعني اأع�ساء الوفد يف اإي�سال ر�سائل جناح 
الدولة واإبراز اجلهود التي تبذلها االإمارات يف جمال 

ال�سالمة الغذائية واال�ستدامة الزراعية. 
وبنّي القا�سمي حر�ص اجلهاز خالل م�ساركته باملعر�ص 
املوؤ�س�سات  ب��ني  ال��دائ��م  التوا�سل  وتعزيز  تنمية  على 
احلكومية على م�ستوى دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

لتحقيق االأهداف املن�سودة وامل�سلحة امل�سرتكة يف كافة 
والزراعي،  الغذائي  االأم��ن  املجاالت، ال�سيما يف جمال 
اأبوظبي  وت�سليط ال�سوء على ال�سمعة املتميزة الإمارة 
ع��ام م��ن خ��الل تعريف  وال��دول��ة ب�سكل  ب�سكل خ��ا���ص 
املتقدمة  والزراعية  الغذائية  بالت�سريعات  امل�ساركني 
الغذائية  ال�����س��الم��ة  جم���ال  يف  اجل��ه��از  يتبناها  ال��ت��ي 
وا�ستدامة القطاع الزراعي، اإىل جانب تبادل اخلربات 
امل�ساركة  م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وغ���ري احل��ك��وم��ي��ة 
ميتلكها  ال��ت��ي  واخل���ربات  املعرفة  وت�سدير  باملعر�ص 
اجل���ه���از ل�����س��م��ان حت��ق��ي��ق اأك�����رب ف���ائ���دة مم��ك��ن��ة منها 

للعامل.
و���س��ه��دت م�����س��ارك��ة اجل���ه���از ك��ذل��ك زي������ارات ميدانية 
االإماراتي  ال��وف��د  خ��الل��ه��ا  راف���ق  ال��غ��ذائ��ي��ة  للمن�ساآت 
باإدارة  االأغ��ذي��ة  مراقبة  لق�سم  التابعة  التفتي�ص  ف��رق 
البحرينية لالطالع  ال�سحة  العامة يف وزارة  ال�سحة 
التي  التحديات  واأه��م  املتبعة  التفتي�ص  اإج���راءات  على 
الزيارات  تنظيم عدد من  اإىل جانب  املفت�سني،  تواجه 
املمار�سات  على  للتعرف  النموذجية  امل���زارع  للبع�ص 
واأنظمة  االآف����ات  مكافحة  واآل���ي���ات  املطبقة  ال��زراع��ي��ة 
التجربة  بها، لال�ستفادة من  املعمول  والت�سميد  الري 
وزيارة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  اخل���ربات  وت��ب��ادل  البحرينية 
حليب  باإنتاج  اخلا�سة  احليوانية  ال��رثوة  م��زارع  اأح��د 

واالأجبان  كاالألبان  م�ستقاته  وت�سنيع  واملاعز  ال�ساأن 
وال�����س��اب��ون ال��ط��ب��ي��ع��ي، ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ه���ذه التجربة 

الرائدة واال�ستفادة منها.
احلكومية  امل�ساتل  اإىل  زي����ارات  ك��ذل��ك  اجل��ه��از  ون��ظ��م 
والتخطيط  البلديات  و�سئون  االأ�سغال  ل��وزارة  التابعة 
ملحطات  وزي��������ارة  ال���ب���ح���ري���ن،  ال���ع���م���راين يف مم��ل��ك��ة 
االأبحاث والتدريب اخلا�سة بتطوير مهارات املزارعني 
واخلربات  امل��ه��ارات  كافة  م��ن  ومتكينهم  البحرينيني 
اجلهاز  واط��ل��ع  ال��زراع��ي��ة،  عملياتهم  لتنمية  ال��الزم��ة 
بهدف  ال�ساأن  ه��ذا  يف  املتبعة  احلكومية  اجل��ه��ود  على 
املتبعة يف  الو�سائل  اأحدث  وا�ستقطاب  تعزيز اخلربات 

عملية توعية وتوجيه املزارعني.
 كما ا�ستعر�ص مركز خدمات املزارعني باأبوظبي خالل 
يبذلها يف جمال مكافحة  التي  اأهم اجلهود  م�ساركته 
االآف���ات ال��زراع��ي��ة وتطبيق امل��م��ار���س��ات اجل��ي��دة مل��ا بعد 
حققها  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  امل��ك��ان��ة  وا�ستعرا�ص  احل�����س��اد، 
املنتج املحلي يف اإمارة اأبوظبي حتت العالمة التجارية 
خاللها  من  املركز  يهدف  والتي  مزارعنا"  "ح�ساد 
وتعزيز  امل��ح��ل��ي  للمنتج  ال��رتوي��ج  مب��ف��ه��وم  ل��الرت��ق��اء 
م�ساهمته يف ال�سوق، حيث نظم املركز جولة على �سوق 
يف  املتبعة  الو�سائل  على  للتعرف  البحريني  املزارعني 

عملية ت�سويق املنتجات الزراعية املحلية.

اأم�سية �سعرية ومعزوفات ملو�سيقى 
�سرطة اأبوظبي  يف مهرجان املربعة

•• العني - الفجر

مبدينة   ، الثاين  ال��رتاث��ي  املربعة  ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  نظمت 
العني اأم�سية �سعرية بعنوان "ق�سائد زايد" �سمن مبادرات �سرطة ابوظبي 
من  جمموعة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  مو�سيقى  وق��دم��ت   .2018 زاي���د  ع��ام  يف 

املعزوفات الوطنية نالت اعجاب احل�سور وتفاعلهم.
وقراأ ال�ساعر واالإعالمي حمدان الدرعي جمموعة من ق�سائد املغفور له 
"طيب اهلل ثراه" من ديوانه  اآل نهيان  ب��اإذن  اهلل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان 
ال�سعري الذي اعده وقدمه ال�ساعر واالأديب  الراحل حمد خليفة بو�سهاب 
. وت�سمنت الق�سائد التي القاها الدرعي مب�ساحبة عازف العود عبداهلل 
القوات  ع��ودة  اثناء  زاي��د  ال�سيخ  كتبها  والتي  املخل�سني  ال�سقور  البلو�سي 
زاي��د يف  ال�سيخ  التي كتبها  ، و ياطري  الكويت  امل�سلحة من معركة حترير 
املقنا�ص وم�سغوب ويا ركن عود الهوى وفنه و انا ما �سعدت بطيب وقتي 
و �سطن بي الغزالين و وحيا ياحي ف�سل اهلل و�سوتك املو�سيقي  بالهاتف 
زايد والتذكري بقيم  ال�سيخ  ب��اإرث  التعريف  اإىل  االأم�سية   لفاين. وهدفت 
اخلري والعطاء واملحبة وال�سالم التي حتلى بها ال�سيخ زايد لتظل را�سخة 
تاريخ  تكري�ص  و  االم���ارات  دول��ة  االج��ي��ال احلديثة يف  ل��دى  وباقية وحية 

وتراث االمارات االأ�سيل. 
كما قدمت  فرقة مو�سيقى �سرطة  اأبوظبي �سمن املهرجان جمموعة من 
املعزوفات الوطنية من انتاج �سرطة اأبوظبي و�سملت اأغنية  " �سكراً حممد 
بن زايد "  من كلمات ال�ساعر االماراتي على اخلوار واأحلان واداء الفرقة ، 
واأغنية "جنود الوطن" كلمات العميد �سيف ال�سام�سي  واأحلان واداء الفنان 

�سعيد ال�سامل  ع�سو الفرقة .
وقال الرائد را�سد خ�سيف الوح�سي رئي�ص ق�سم املو�سيقى يف اإدارة املرا�سم 
والعالقات العامة  بقطاع املالية واخلدمات اإن الفرقة ت�سارك يف املهرجان 
بثالث فرق هي الع�سكرية والرتاثية والوترية. واأكد اأن الفرقة حري�سة على 
امل�ساركة يف خمتلف الفعاليات واملنا�سبات الوطنية والرتاثية  واملجتمعية 
الدبلوما�سية  والهيئات   الهمم  اأ�سحاب  منا�سبات   والريا�سية ويف معظم 

واملوؤ�س�سات احلكومية  واخلا�سة ،ف�ساًل  عن امل�ساركات اخلارجية.

حتت �سعار ) ملتزمون يف التعاي�ض بني االإن�سان والطبيعة (
حديقة احليوانات بالعني تنظم يوم امل�سي من اأجل 

البيئة يف عامه اخلام�ض و�سط م�ساركة جمتمعية كبرية
••  العني –  الفجر

ا�ستقبلت حديقة احليوانات بالعني ام�ص االول جموع امل�ساركني يف فعالية 
ر�سالة  �سمن  اخلام�ص  للعام  تقام  التي  امل��ب��ادرة  البيئة(  اج��ل  من  )امل�سي 
يف  منها  واق��رتاب��ه  بالطبيعة  االن�����س��ان  عالقة  على  احل��ف��اظ  يف  احلديقة 

ان�سطته ومنط حياته اليومي. 
بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اذن  له  املغفور  نهج  العام  ه��ذا  امل�سي  وتتبنى مبادرة 
�سلطان ال نهيان يف احلفاظ على البيئة من خالل �سعارها امل�ستوحى من 
مقولته ال�سهرية " لقد كنا وال نزال ملتزمني مببداأ التعاي�ص بني االإن�سان 
والطبيعة " من�سجمة بذلك مع عام زايد 2018 وحمققة لروؤيته الثاقبة 

يف اهمية احلفاظ على البيئة و ا�ستدامة امل�ستقبل.
وعلق عمر يو�سف البلو�سي مدير اإدارة الت�سويق واالت�سال املوؤ�س�سي قائال: 
�سعار  حت��وي��ل  على  ه��ذه  ال�سنوية  امل�سي  م��ب��ادرة  خ��الل  م��ن  نحر�ص  ان��ن��ا 
خالله  م��ن  ون�سجع  نعاي�سه  واق��ع  اىل   ) الطبيعة  على  اق��رب   ( احلديقة 
له  املغفور  مبنهج  التزامنا  جمددين   ، الطبيعة  اىل  العودة  على  املجتمع 
البيئة و�سون ثراوتها  نهيان يف احلفاظ على  ال  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

الطبيعية التي منحنا اهلل اإياها.
التوعوي منها مل نكتف  الهدف  املبادرة ممتعة ونحقق  " ولنجعل  واردف 
ب�سكل  امل�سي  و  الريا�سة  ممار�سة  ح��ول  تثقيفيا  يوما  قدمنا  امن��ا  بامل�سي 
الزوار  و�سالمة  ،ف�سحة  الفعالية  م��ن  امل��رج��وة  االه���داف  يحقق  �سحيح 
واملوظفني من اولوياتنا لذلك جاءت هذه املبادرة حفاظا على الطبيعة من 
لفوائده  كاأ�سلوب حياة  واعتماده  امل�سي  املجتمع على  اف��راد  ت�سجيع  خالل 
البدنية والذهنية مع اال�ستمتاع باالأجواء واملناظر اجلميلة يف احلديقة".

ت�سمنت فعاليات مبادرة امل�سي التي انطلقت من الثالثة بعد الظهر حتى 
ال�سابعة م�ساء اأفالما بيئية تعر�ص مقتطفات من علم احليوان للجاحظ  
اثر  ، وف��ي��ل��م ح���ول  ث��روات��ه��ا  البيئة وكيفية احل��ف��اظ ع��ل��ى  واأخ����رى ح���ول 
الطبيعة والريا�سة على �سحة و�سالمة االفراد، باالإ�سافة لور�ص التدوير 
و الر�سم على الوجوه لالأطفال  وم�سابقات متنوعة مع جوائز للم�ساركني 
يف الفعالية ، فيما ا�ستمتع امل�ساركون اثناء امل�سي بفرقة الطبول االفريقية 

وعرو�سها الكرنفالية احلما�سية .



حل فاعل ملنع االأكل الع�سوائي
بحاجة  الطعام  وجبات  بني  الع�سوائي  االأك��ل  يرتبط  ال 
الوجبة  يف  االأك����ل  كمية  ت��ك��ن  مل  اإذا  اإال  ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة، 
وامللل  النف�سي  بال�سغط  يتعّلق  بل  كافية،  ال�سابقة 

وقد يكون طريقة ل�سّد فراغ معنّي.
ي���رتك���ز االأك�������ل يف ه�����ذه احل����ال����ة على 
االأ�سناف املاحلة واحللوة والد�سمة، 
حرارية  ���س��ع��رات  اجل�����س��م  فيتلقى 
العام.  ال��غ��ذائ��ي  ال���ت���وازن  تفيد  ال 
وزن  اإىل  ال�سعرات  فائ�ص  وي��وؤدي 
يف  اأم����را�����ص  اأو  ب���دان���ة  اأو  زائ�����د 
القلب واالأوعية الدموية... لذا 
قد تكون جتزئة وجبات الطعام 
امل���ج���ال الأنها  ه���ذا  م��ف��ي��دة يف 

خطة مربجمة.
كميات  ت��ق�����س��ي��م  خ����الل  م���ن 
ال���ط���ع���ام ع���ل���ى م�����ّر ال���ي���وم، 
اأن تقاوم رغبتك يف  ميكنك 
تناول اأ�سناف ع�سوائية. اإذا 
اأكل  يف  برغبة  ت�سعر  كنت 
ال��ب�����س��ك��وي��ت خ����الل فرتة 
ميكنك  م����ث����اًل،  ال�������س���ب���اح 
فاكهة  ح�سة  ت��ت��ن��اول  اأن 
م�ستقات  م���ن  ن����وع����اًَ  اأو 
ال�������س���اع���ة  يف  احل����ل����ي����ب 

اخلام�سة  يف  خفيفة  وجبة  ت��اأك��ل  اأن  وميكنك  ع�سرة.  احل��ادي��ة 
بعد الظهر بانتظار الع�ساء لتجنب االإفراط يف اأكل املك�سرات يف 

طريق العودة اإىل املنزل!

ت�سغري الوجبات لت�سهيل اله�سم
كانت هذه اخلطة الغذائية ت�ستهدف االأ�سخا�ص الذين يخ�سعون 
جلراحة يف املعدة واجلهاز اله�سمي اأو يريدون حتقيق النحافة 
اليوم، يو�سى  تدريجية.  بوترية  ال�ستعادة نظام غذائي طبيعي 
بتجزئة الوجبات لكل من يريد ت�سهيل اله�سم تزامناً مع تلبية 
حاجات اجل�سم. كذلك هي خطوة مفيدة ملر�سى ال�سكري وللمراأة 
احلامل الأن اجلنني الذي ينمو يف اأح�سائها يزيد ال�سغط على 
معدتها. على �سعيد اآخر، تنعك�ص هذه اخلطة اإيجاباً على معدل 

�سغط الدم وت�ساهم يف تخفي�ص م�ستوى الكول�سرتول.

طريقة ب�سيطة للر�ساقة
عملية  الأن  احل��راري��ة  ال�سعرات  بحرق  الوجبات  جتزئة  ت�سمح 
اله�سم حتتاج اإىل الطاقة. اإنها خطة مثالية لكل من يريد اأن 
اعتادوا  الذين  االأ�سخا�ص  تنا�سب هذه اخلطوة  لكن ال  ينحف. 

تناول وجبات ع�سوائية كبرية على مّر اليوم.
 لن ت�ساعدهم جتزئة الوجبات الأن �سلوكهم الغذائي ال يرتبط 
�سبب  حتديد  من  بد  ال  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف  فيزيولوجية.  بحاجة 
ن�ساطاً  ي��ج��دوا  اأن  ميكنهم  بامللل،  ي�سعرون  ك��ان��وا  اإذا  امل�سكلة: 
النف�سي،  بال�سغط  تتعلق  امل�سكلة  ك��ان��ت  واإذا  ب��ه.  ي�ستمتعون 
ن�ساط  اأي  اأو  التلوين  اأو  اليوغا  اأو  التاأمل  ميار�سوا  اأن  ميكنهم 

يعّزز ا�سرتخاءهم ويلهيهم عن االأكل.

�شحة وتغذية
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رّكز على تناول ماأكوالت حتمي جهاز املناعة لتجاوز هذه الفرتة 
باأف�سل طريقة ممكنة. فيما يلي 15 طعامًا م�سادًا للميكروبات.

يوؤيد بع�ض اخلرباء مبداأ جتزئة وجبات الطعام. لكن ما �سحة النظرية القائلة اإن لزيادة وجبات الطعام ال�سغرية منافع كثرية؟

زيادة وجبات الطعام ال�سغرية خطة مربجمة

الربوكلي لتقوية الدفاعات املناعية
اإىل ج��زي��ئ��ات ن�سطة  ت��ت��ح��ّول  ب��ع��ن��ا���س��ر  ال��ربوك��ل��ي غ��ن��ي 
ال�سرطان  اأ���س��ك��ال  بع�ص  من��و  م��ن  وحت���ّد  اله�سم  خ���الل 
اأن ن�سرتيه  C. يجب  واجلراثيم، كذلك يعّج بالفيتامني 
طازجاً ون�ستهلكه �سريعاً لال�ستفادة من منافعه، ويجب اأن 

نطبخه ب�سرعة حلماية االأنزميات املفيدة فيه.

فطر �سيتاكي لتحفيز املناعة
الأنه غني مب�سادات االأك�سدة ي�ستطيع هذا الفطر حتفيز 
لتقوية  الكيماوي  العالج  خ��الل  وُي�ستعَمل  املناعة  جهاز 
اإيجاده  وميكن  دوم��اً  مطبوخاً  ُي�ستهلَك  اجل�سم.  دفاعات 
املنتجات  ق�����س��م  يف  ج��اف��اً  اأو  ال��ك��ربى  امل��ت��اج��ر  يف  ط���ازج���اً 
اإع��ادة ترطيبه  اال�ستوائية. يف احلالة االأخ��رية، ال بد من 

مباء فاتر.

خملل امللفوف للبيئة املعوية
املعوية  بالبيئة  تعتني  حيوية  مبحفزات  املخلل  ه��ذا  يعّج 
ن�سبة  التخمري  عملية  تزيد  املناعية.  ال��دف��اع��ات  وت��ق��ّوي 
الفيتامني C يف امللفوف، ما يوؤدي اإىل تن�سيط عمل كريات 
اأن  االأف�سل  من  املناعة.  جهاز  حتمي  التي  البي�ساء  ال��دم 
نتناول خملل امللفوف النيء الأن الطبخ يق�سي على جزء 
من منافعه، وميكن ا�ستهالكه اأي�ساً على �سكل �سلطة مع 

مكعبات تفاح وجوز وتوت بري...

الكركم ملكافحة االلتهابات
اخل��الي��ا من  الكركم  امل��وج��ودة يف  الكركمني  م��ادة  حتمي 

وتخّفف  احل�������رة  اجل��������ذور  اأ�������س������رار 
اأثناء  اجل�����س��م  ت���ف���اع���الت 

االع���������ت���������داءات. ع����دا 
امل�سادة  امل���ن���اف���ع 

ل�����ل�����������س�����رط�����ان، 

اال�سطرابات  وي��خ��ّف��ف  ب��االأم��ع��اء  اأي�����س��اً  ال��ك��رك��م  يعتني 
واالأمعاء.  امل��ع��دة  التهاب  م��ن  اجل�سم  ويحمي  اله�سمية 
الكركم وحده بطريقة فاعلة بل يجب  ال ميت�ص اجل�سم 
الفلفل  وم��ع  امت�سا�سه  لت�سهيل  دهنية  م��ادة  م��ع  خلطه 
االأ�سود لتفعيل منافعه. ميكن اختيار الكركم الع�سوي اأو 

الطازج.

الع�سل ملكافحة اجلراثيم
وتن�سط  التنف�سية  االل��ت��ه��اب��ات  مب��ع��اجل��ة  الع�سل  ي�سمح 
امليكروبات  ومكافحة  اجل���روح  مل����داواة  امل��ت��ع��ددة  جزيئاته 
ونحاول  ال��ع�����س��ل  ن�����س��ّخ��ن  اأال  ي��ج��ب  اجل�����س��م.  وت��ن�����س��ي��ط 
ا�ستهالكه يف �سنة اإنتاجه. ع�سل الزعرت واخلزامى االأكرث 
اإىل خلطات  اإ�سافته  فاعلية يف مكافحة اجلراثيم. ميكن 
النقيع اأو اإىل اجلبنة البي�ساء اأو الكرميا اأو االأرز باحلليب 

يف نهاية الطبخ.

الثوم لطرد امليكروبات
وال�سرطان  وامل��ي��ك��روب��ات  لالأك�سدة  م�����س��اداً  ال��ث��وم  ُيعترب 
اإنه غذاء خارق واأثبت منافعه يف حماربة  والكول�سرتول! 
ع���دد م��ن االأم���را����ص واالل��ت��ه��اب��ات بف�سل اح��ت��وائ��ه على 
الطبيعي  احل��ي��وي  امل�ساد  ه��ذا  يهاجم  ك��ذل��ك،  الكربيت. 
اجلراثيم ال�سيئة من دون اإيذاء اجلراثيم املفيدة. يق�سي 
الطبخ على جزء من اأهم عنا�سره، لذا من االأف�سل تناوله 
اأو اإ�سافته يف نهاية مدة الطبخ. اأما من من يجدون  نيئاً 
�سعوبة يف ه�سمه فباإمكانهم تقطيعه اإىل الن�سف و�سحقه 

الإطالق جزيئاته املفيدة ثم فرمه.

الليمون مفيد على اجلبهات كافة
غني  ال����ل����ي����م����ون 

باملواد الفالفونية التي حتمي اخلاليا من اجلذور احلرة 
امل�سوؤولة عن اإ�سعاف اجل�سم وتعري�سه لاللتهابات. كذلك 
ي�سكل م�سدراً جيداً للفيتامني C الذي ي�سّرع امت�سا�ص 
الليمون  يقّوي  اآخ��ر،  على �سعيد  التعب.  ويكافح  احلديد 
ال�سموم.  م��ن  اجل�سم  تنقية  ع��ن  امل�����س��وؤول  الكبد  وظيفة 
ميكن اأن نع�سره يف كوب ماء اأو فوق االأطباق، لكن يجب 

.C اأال نبالغ يف ت�سخينه للحفاظ على الفيتامني

C الكيوي... خمزون من الفيتامني
اإىل هذا  ال��ي��وم��ي��ة  ال��ك��ي��وي ح��اج��ات اجل�����س��م  تغطي ح��ب��ة 
ويعزز  املناعية  ال��دف��اع��ات  يحّفز  ال��ذي  القّيم  الفيتامني 
اجلروح  م��داواة  وُي�سّهل  للتعب  امل�ساد  احلديد  امت�سا�ص 
ويحمي اخلاليا من اجلذور احلرة. يجب اأن نتناوله نيئاً 
للحفاظ على الفيتامني C وميكن ا�ستهالكه مع م�سروب 
خمفوق، اأو يف �سلطة، اأو تقطيعه بكل ب�ساطة اإىل الن�سف 

وتذوق حمتواه مبلعقة �سغرية.

اللنب... م�سدر غني للمحفزات احليوية
ال��ل��ن على م��ل��ي��ارات اجل��راث��ي��م احلية  يحتوي وع���اء م��ن 
واملفيدة، اأي املحفزات احليوية. تتعدد ال�سالالت الفاعلة. 
عملية  العقدية(  امل��ك��ورات  )مثل  التقليدية  االأل��ب��ان  تعّزز 

اله�سم، وحُتّفز امللبنة امل�سقوقة تفريغ االأمعاء،
نتناول  اأن  املناعية. يجب  الدفاعات  اأخ��رى  اأن��واع   وتقّوي 
ال��ت��ي يحتوي  امل��ح��ف��زات احل��ي��وي��ة  ع��دد  الأن  �سريعاً  ال��ل��ن 
مع  اأحياناً  الوقت وميكن خلطه  عليها يرتاجع مع مرور 
املوز اأو ال�سوفان كي تنمو اجلراثيم املفيدة بف�سل االألياف 

املوجودة يف تلك االأ�سناف.

االأ�سماك الدهنية غنية باالأوميغا 3
الدموية  واالأوعية  القلب  3 جهاز  االأوميغا  تفيد عنا�سر 
وت��ع��ط��ي م��ف��ع��واًل م�����س��اداً ل��الل��ت��ه��اب ومت��ن��ع ت��ط��ور بع�ص 
االأمرا�ص. ميكن اإيجادها يف بع�ص الزيوت ويف جميع اأنواع 
 D الفيتامني  على  اأي�ساً  التي حتتوي  الدهنية  االأ�سماك 
اأن نختار  االأف�سل  املناعة. من  ب��دوره جهاز  ين�ّسط  ال��ذي 
االأ�سماك ال�سغرية مثل املاكريل وال�ساردين والرنكة الأنها 
الطازجة حمّبذة  اخل��ي��ارات  تبقى  من غريها.  تلوثاً  اأق��ل 

ولكّن املنتجات املعّلبة جيدة اأي�ساً.

�ساي كمبوت�سا لت�سهيل اله�سم
بكائنات دقيقة )خمرية  املخّمر  االآ�سيوي  ال�ساي  يعّج هذا 
وج��راث��ي��م( حت��ت��وي ع��ل��ى خ��ل��ي��ط م��ن ال��ع��ن��ا���س��ر املفيدة: 
اأح��م��ا���ص ع�����س��وي��ة... كذلك  اأن��زمي��ات،  حم��ف��زات حيوية، 
يعتني بالبيئة املعوية وُي�سّهل ه�سم املغذيات كي ي�ستفيد 
منها اجل�سم. ميكن اأن ن�سرب كوباً من هذا ال�ساي يف بداية 
وجبة الطعام لت�سهيل اله�سم. لكنه منتج ن�سط ويجب اأن 
ن�سربه بكمية منطقية. ميكن حتويله اإىل خليط عالجي 

لتجاوز التغريات املو�سمية.

التوت الربي... حليف الن�ساء
يحتوي هذا التوت على م�سادات اأك�سدة ت�ساهم يف الوقاية 
الت�ساق  متنع  كونها  ومعاجلتها  البولية  االلتهابات  من 

جراثيم االإي كوالي بجدران املثانة. 
مي��ك��ن ا���س��ت��ع��م��ال ال��ت��وت ال����ربي اجل����اف ب���دل ال��زب��ي��ب يف 
اأن  االأف�����س��ل  م��ن  لكن  وال��ت��ب��ول��ة...  وال�سلطات  الع�سيدة 
�سكر.  ب�����ال  ن����خ����ت����اره 

اأف�سل  وه��و  الطبيعي،  التوت  ع�سري  ن�ستهلك  اأن  وميكن 
من الع�سائر التي حتتوي على ماء و�سكر.

ع�سري الرمان... م�ساد اأك�سدة
يحتوي الرمان على كمية من اجلزيئات امل�سادة لالأك�سدة 
التي تن�سط باإيقاع متناغم. يهتم الباحثون بالرمان نظراً 
وال�سرطان.  وااللتهابات  للميكروبات  امل�ساد  مفعوله  اإىل 
وُيعترب الع�سري اأكرث اإثارة لالهتمام من الفاكهة الكاملة 
الأنه يحتوي على م�سادات االأك�سدة املوجودة يف االأغ�سية. 
ولكن يحتوي بع�ص ع�سائر الرمان على كمية كبرية من 
بالكامل  نقياً  ع�سرياً  نختار  اأن  االأف�سل  من  لذا  ال�سكر، 

ونخّففه بقليل من املاء لتخفيف حمو�سته.

املحار... ملك العنا�سر الزهيدة
املحار على  البحر، يحتوي  الكائنات احلية يف  مثل جميع 
كمية ك��ب��رية م��ن امل��ع��ادن. اإن���ه اأغ��ن��ى غ���ذاء ب��ال��زن��ك الذي 
ي�����س��ارك يف ت��رك��ي��ب احل��م�����ص ال���ن���ووي واإط������الق ال����ردود 
امل�ساد  لل�سيلينيوم  جيداً  م�سدراً  ي�سكل  كذلك  املناعية. 
الذي يقوي  للتعب، والنحا�ص  امل�ساد  لالأك�سدة، واحلديد 
دفاعات اجل�سم، وتبقى �سعراته احلرارية قليلة. يجب اأن 

ناأكل املحار مع ع�سري الليمون وبال زبدة ممّلحة.

وجتديد  اله�سم  لت�سهيل  امل��خ��ّم��ر  العجني  خبز 
املعادن

تنفخ  التي  اخلمرية  على  اخلبز  منتجات  معظم  يحتوي 
العجينة. 

حُت�ّسن  لبنية  وجراثيم  باأنزميات  غنية  املخّمرة  العجينة 
امل����ع����ادن وُت�����س��ّه��ل ه�سم  ام��ت�����س��ا���ص 
�سك����ر  م��وؤ���س��ر  وُت��خ��ّف�����ص  اخل��ب��ز 

ال��دم فيه.
 ميكن اأن نتناول وجبة من 
ال�سباح مع  ه��ذا اخلبز يف 
الع�سل  م��ن  قليلة  كمية 
ر غداًء �سريعاً  اأو نح�سّ
�سندويت�ص  �سكل  على 
من ال�سلمون املدّخن 
واخل���������������س�������راوات 

النيئة.

حلماية جهازك املناعي

للميكروبات م�سادا  طعاما   15
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العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/رينتال �سوليو�سنز اند 

 CN 1173949:سريفي�سيز �ص.ذ.م.م- فرع ابوظبي رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة بروفيدنت انف�ستمنت�ص ملالكها عبدالعزيز عي�سى اليا�ص يحي 
 PROVIDENT INVESTMENTS OWNED سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م�

BY AB ELAZIZ EISA ALYAS YAHYA ONE PERSON COMPANY LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عبداهلل �سامل �سعيد ال�سام�سي

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

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

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تامي  ريل  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتدريب والتطوير ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1000507 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد عبداهلل علي عبداهلل النيادي %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف دحام الفندي را�سد زايد بوحميد املزروعي

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

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

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تيم فيجن للمقاوالت 

امليكانيكية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 2010906 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
باالن ثونديفاالبيل ثونديفاالبيل كانان من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بديع بن را�سد بن مر�سد الغربي

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

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

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو مارك للمقاوالت وال�سيانه 

العامه ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1085726 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

ال�سيخ �سعيد طحنون �سقر بن زايد ال نهيان من 80% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عاطف عبداهلل �سعيد حممد %29
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدال�سالم حممد احمد العو�ص حممد ف�سل %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سيف عبداهلل �سعيد

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ابو جوهر النظمة الهوائيات

رخ�سة رقم:CN 1034440 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2.56 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ابو جوهر النظمة الهوائيات
ABU JOUHAR SATELLITE SYSTEMS

اىل/توو�ص للهواتف املتحركة وااللكرتونيات
TOOS MOBILE PHONES & ELECTRONICS

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح اجهزة احلا�سب االيل و�سيانتها )9511001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهوائيات واجهزة اال�ستقبال- بالتجزئة )4759010(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
وال�سيانة  للمقاوالت  املدينة  ال�س�����ادة/خدمات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1389564 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/خدمات املدينة للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م

CITY SERVICES CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/خدمات املدينة لل�سيانة العامة ذ.م.م

CITY SERVICES  GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سراج االخ�سر لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم:CN 1180852 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/فهد �سالح م�ساعد بن �سحبل التميمي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ فهد �سالح م�ساعد بن �سحبل التميمي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد االمني �سودهوري منجور احلق %44

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سفيق العلم �سيد نور العامل %5
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/ال�سراج االخ�سر لل�سيانة العامة

ALSIRAJ GREEN GENERAL MAINTENANCE
اىل/ال�سراج االخ�سر لل�سيانة العامة ذ.م.م

ALSIRAJ GREEN GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الفار�ص اال�سود للنجارة اليدوية

رخ�سة رقم:CN 2072540 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد جاعد عبيد احمد احلمريي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد جاعد عبيد احمد احلمريي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ممدوح كميل �سمعان غطا�ص %49

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
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/الفار�ص اال�سود للنجارة اليدوية

AL FRES AL ASWAD MANUAL CARPENTRY
اىل/الفار�ص اال�سود للنجارة اليدوية ذ.م.م

AL FRES AL ASWAD MANUAL CARPENTRY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 12261 بتاريخ 2018/2/27

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة وي�ص جاين الي�سرن اجنينيريز 
اركيتيكت�ص ماترييالز �ساينتي�ست�ص ذ.م.م )اجلن�سية:الواليات املتحدة( 
قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: 
الدفاع- طار�ص �سلطان الهاملي- �ص.ب: 127557( واملقيدة حتت رقم 

)5154( يف �سجل ال�سركات االجنبية يف الوزارة.
�ساأن  يف  2015م  ل�سنة   )2( رقم  االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا   
ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�سركات 
2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ساآت 
املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب 
احلق يف االعرتا�ص ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال 
االقت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�سر  تاريخ  من  �سهر  يتجاوز 

اإدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مدر�سة االميان اخلا�سة ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1001929 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي عبيد خلفان املطرو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالبديع ال�سيد علي �سقر
تعديل ورثة/ حذف ابراهيم عبدالبديع ال�سيد �سقر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن حممد ر�ستم احمد احلمادي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.70 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/مدر�سة االميان اخلا�سة ذ.م.م

AL EMAN PRIVATE DCHOOL LLC

اىل/مدر�سة االميان اخلا�سة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
AL EMAN PRIVATE DCHOOL- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االمازيغ 

ال�سرقية العمال الديكور
رخ�سة رقم:CN 2091023 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 12261 بتاريخ 2018/2/27

الغاء اعاله �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
رقم:CN 1171246 باال�سم التجاري داربار اخل�سراء 
للحلويات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 12261 بتاريخ 2018/2/27

الغاء اعاله �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
رقم:CN 1717113 باال�سم التجاري اوك�سيور �سي�ستمز 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 12261 بتاريخ 2018/2/27

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

 رخ�سة رقم:CN 1021231 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سائد ا�سعد احمد عرار من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سائد ا�سعد احمد عرار من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ماهر خليل �سالح عزوقه %100
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

بريل جريل لتجارة املالب�ض الن�سائية باجلملة- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 

االدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�سادر بتاريخ 2018/02/19 بحل وت�سفية �سركة

بريل جريل لتجارة املالب�ض الن�سائية باجلملة - ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�ص او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 

 53181 �ص.ب   026716054 فاك�ص   026716055 رقم  هاتف  املعني 

الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �سعيد  بناية  ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي 

الثبوتيه، وذلك خالل  امل�ستندات  واإح�سار  )4( مكتب رقم )403( 

مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اجنحة ال�سالم للدرا�سات واال�ست�سارات االعالنية ذ م م
القانونيون-  املحا�سبون  واحلو�سني  زروق  مكتب/  يعلن 
العادية  غري  العموميه  اجلمعية  قرار  مبوجب  انه  ابوظبي 

بتاريخ 2018/02/18 بحل وت�سفية �سركة
 اجنحة ال�سالم للدرا�سات واال�ست�سارات االعالنية - ذ.م.م
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ص  اي  لدية  من  فعلى 
رقم:  موبايل   026440408 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى 
0504469165 فاك�ص 026430980 �ص.ب  51437 ابوظبي �سارع  
حمدان بناية  بنك البحرين الطابق )الثاين( مكتب رقم )9( 
 45 اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

م�سنع نايل احلطامي للزي العربي �ص.م.ح.
NAEL : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 282508  بتاريخ : 2017/11/7
 بيانات االأولوية : 

با�سم: م�سنع نايل احلطامي للزي العربي �ص.م.ح
وعنوانة : عجمان/االمارات العربية املتحدة - �ص.ب:932 - هاتف:067312400 - فاك�ص:067312400

  fastfzc@gmail.com:الربيد االلكرتوين
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
املالب�ص ولبا�ص القدم واغطية الراأ�ص

و�سف العالمة : العالمة يف خلفية مربعة بلون ابي�ص وداخل العالمة كتب باحرف اجنليزية بلون ا�سود 
لالعلى   اال�سفل  من  مائل  خط  للكلمة  االول  الالتيني  احل��رف  من  وميتد  ثنائية  بابعاد   NAEL كلمة 

وحتى نهاية حروف الكلمة وهي كلمة عربية اال�سل وترمز اىل ا�سم طالب ت�سجيل العالمة.
اال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261 العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عيادة انفنتي للطب العام ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1835959 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/عيادة انفنتي للطب العام ذ.م.م

INFINTI CLINIC FOR GENERAL MEDICINE LLC

اىل/مركز انفنتي الطبي ذ.م.م
INFINTI MEDICAL CENTER LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة عيادة اذن وانف وحنجرة )8620014(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 م غ 

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإلغاء اعالن �سابق
�سعيد  را�سد  ال�س�����ادة/�سعيد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يف  ال�سادر  ال�سابق  االعالن  الغاء  يف  رغبتهم  اأبدوا  قد  املزروعي  

جريدة الفجر يف العدد رقم:12099 بتاريخ:2017/8/17 بح�سو�ص 

الرخ�سة رقم:CN 1149902  باال�سم التجاري:حمل اجلبانة 

لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة واعادة الو�سع كما كان عليه

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

التنمية االقت�سادية خالل اأ�سبوع 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 

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

باب احل�سن للحدادة واللحام
رخ�سة رقم:CN 2306927 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 
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العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

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

الرمول للمقاوالت وال�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1127326 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 )العني(

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

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

�سم�ص املعرفة للمقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1659867 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 )العني(

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط الثوب ال�سرقي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1110076 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خور�سيد احمد اعوان عبداحلميد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خور�سيد احمد اعوان عبداحلميد من 49% اىل %100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة را�سد �سعيد خلف �سعيد الكعبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل �سعيد خلف �سعيد الكعبي
تعديل راأ�ص املال/من 150000 اىل 100000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2.80 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/خياط الثوب ال�سرقي ذ.م.م
EASTERN GARMENT TALIORS LLC

اىل/خياط الثوب ال�سرقي
EASTERN GARMENT TALIORS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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(

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وادي تانا للنقيات واملقاوالت العامة

رخ�سة رقم:CN 2063338 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امري اهلل حبيب اهلل خان %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة بدر حممد غالم حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليفة �سامل عبداهلل �سامل النعيمي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/وادي تانا للنقيات واملقاوالت العامة

WADI TANA TRANSPORTING AND GENERAL CONTRACTING
اىل/ال�سقر الذهبي للحدادة والنجارة امل�سلحة

ALSAQAR ALZAHABI BLACKSMITHING AND CARPENTRY
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص 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(

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة البرتاء ال�سترياد احلجر 

االردين والرخام رخ�سة رقم:CN 1119853 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جابر �سيف �سامل �سيف اخلييلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد حممد �سقر خربا�ص الظاهري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة البرتاء ال�سترياد احلجر االردين والرخام
AL BATRA' JOURDANIAN STONES & MARBLE EST

اىل/موؤ�س�سة وادي البرتاء للحجر
WADI ALBATRA STONE EST

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف بيع البالط- بالتجزئة )4752011(

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
املباين  ل�سيانة  مريكل  ال�س�����ادة/برايت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2181842 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/برايت مريكل ل�سيانة املباين
BRIGHT MIRACLETOBUILDING MAINTENANCE

اىل/هيلث الين خلدمات التعهدات العالجية
HEALTH LINE TREATMENT CONTRACTING SERVICES

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التعهدات العالجية ال�سحية )8299007(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

الغاء اعاله �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
الذهبي  القلم  التجاري  باال�سم   CN رقم:2095916 
تعديل  طلب  بالغاء  امل�ستندات  وت�سوير  للطباعة 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  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 )العني(

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتب واحة ال�سليمى 

للطباعة رخ�سة رقم:CN 1012318 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة منال حممد ح�سن ابو زيد %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة حمد مبارك عجالن م�سفر العميمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد وديع حممد يو�سف حموده الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
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 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة في�سل لاللكرتونيات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1033474 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل بن علي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل علي �سامل �سربان الربيكي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثة �ساملني حممد �سامل هالبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل بن علي

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فار�ص العني للو�ساطة 

التجارية رخ�سة رقم:CN 1972229 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد حم�سن عبدالقادر العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حميد �سعيد حمد حممد ال�سام�سي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

lovey dovey : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 108587  بتاريخ :2008/3/4

 بيانات االأولوية : 
با�سم: مركز املها بالزا التجاري ذ.م.م

وعنوانة : العني �سارع اجلوازات القدمي �ص.ب: 19269 هاتف: 7655533 فاك�ص: 7510998 االمارات العربية 
املتحدة.  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
مالب�ص ن�سائية داخلية

lovey dovey باال�سود يف م�ستطيل مق�سوم بخط منحني ب��االزرق والوردي  و�سف العالمة : العبارة 
وبداخل االزرق قلب احمر.

اال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ص 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
اأبو حممد الأدوات الدوخة واملداويخ �ص ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 226108        بتاريخ :2015/2/2   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: اأبو حممد الأدوات الدوخة واملداويخ �ص ذ م م.
وعنوانة : �ص.ب 51737، اأبوظبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني والثقاب.

الواقعة بالفئة: 34
و�سف العالمة : هي عبارة عن �سكل م�ستطيل باللون االأ�سود ومكتوب بداخله كلمة VERTIGO باللغة 
الالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون االأ�سود وحتتها مكتوب كلمة فريتيجو باللغة العربية وبطريقة مبتكرة 

وباللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
زد . دي . ا�ص لتجارة االلكرتونيات �ص ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 280952        بتاريخ :2017/10/12   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: زد . دي . ا�ص لتجارة االلكرتونيات �ص ذ م م.
وعنوانة : �ص.ب 39389، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�سوب،  اأجهزة 

الراأ�ص يف الفئة 09.
الواقعة بالفئة:  09

كتب  حيث  االأ�سفر  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   Maggie الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
احلرف  وكتب  �سغري   i ثالثة  وفوقه  الربتقايل  لقلب  ر�سم  وبداخله  باللون  االأحمر  باللون   M احل��رف 

خطوط ن�سف دائرة باللون االأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
جي بي ان اي لتجارة لوازم ال�سيارات ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 278866        بتاريخ :2017/8/28   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: جي بي ان اي لتجارة لوازم ال�سيارات ذ.م.م.
وعنوانة : �ص.ب 384415، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي، حماور دواليب املركبات، مكائن للمركبات الربية، جمموعة 

م�سننات للمركبات الربية، عجالت املركبات، اإطارات لعجالت املركبات يف الفئة 12.
الواقعة بالفئة:  12

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية GPNE كتبت ب�سكل مميز باللون االأ�سود ويليها من الي�سار 
احلرف الالتينيG  كتب بطريقة مميزة باللون االبي�ص داخل اإطار مميز باللون الرمادي كما هو مو�سح 

بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
ار�ص الفر�سان للتجارة �ص.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 282404        بتاريخ :2017/11/6   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ار�ص الفر�سان للتجارة �ص.ذ.م.م.
وعنوانة : �ص.ب 379089، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�سوب،  اأجهزة 

الراأ�ص يف الفئة 09.
الواقعة بالفئة:  09

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية AKD كتبت ب�سكل مميز بخط عري�ص باللون االأحمر وتليها 
الكلمة الالتينيةibl  كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�ص داخل اإطار �سبه مربع باللون االأحمر كما هو مو�سح 

بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
جيه ال جي ا�ص لتجارة االلكرتونيات �ص.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 278867        بتاريخ :2017/8/29
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: جيه ال جي ا�ص لتجارة االلكرتونيات �ص.ذ.م.م.
وعنوانة : �ص.ب 41648، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�سوب،  اأجهزة 

الراأ�ص يف الفئة 09
الواقعة بالفئة:  09

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية blackphone كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�ص ويليها 
من الي�سار ر�سم ي�سبه ن�سف دائرة مكون من عدة نقاط باللون االأ�سفر بطريقة مميزة والعالمة على خلفية 

مربعة ال�سكل باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
  black، phone اال�سرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمات

كل على حدة يف الو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
ل�ستيل للهواتف �ص ذ م م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 284266        بتاريخ :2017/12/10   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ل�ستيل للهواتف �ص ذ م م.
وعنوانة : �ص.ب 10237، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�سوب،  اأجهزة 

الراأ�ص يف الفئة 09.
الواقعة بالفئة:  09

و�سف العالمة : كلمة التينية مكونة من ثالثة حروف كبريةBDC مكتوبة باللون االأحمر على خلفية 
بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

اال�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
كي كي بي لتجارة الهواتف املتحركة �ص.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 279239        بتاريخ :2017/9/6   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: كي كي بي لتجارة الهواتف املتحركة �ص.ذ.م.م.
وعنوانة : �ص.ب 171560، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الراأ�ص  �سماعات  للهواتف،  يدوية  غري  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�سوب،  اأجهزة 

لبادات الفاأرة يف الفئة 09.
الواقعة بالفئة:  09

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية hopes كتبت ب�سكل مميز و على ي�سارها ر�سم هند�سي مميز 
به من اليمني خطوط متقطعة، والكل داخل دائرة يقطعها خط عري�ص من االأعلى نحو االأ�سفل وينتهي 

ب�سهمني من االأ�سفل والعالمة ب�سكل مميز باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات : 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261

منوذج اإعالن 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: 113088
باإ�سم : دانهيل توباكو اوف لندن  ليمتد

وعنوانه: جلوب هاو�ص ،  4 متبل بلي�ص ،  لندن دبليو �سي 2 اآر 2بي جي ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم: 130492 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :34
التبغ ومنتجات   ، الغليون  باليد، تبغ  التبغ الذي يلف   ، الرفيع  ال�سيجار   ، ال�سيجار   ، ال�سجائر 

التبغ.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/05/20 

وحتى تاريخ: 2028/05/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  27  فرباير 2018 العدد 12261
EAT 38216

فقد ال�سيد/ نبيل حممد قا�سم ابو حمراء اجلن�سية 
اليمن ملكية اأر�ص با�سم/ جمال مال زايد �سعيد
 رقم 196 �سادرة من دائرة االرا�سي واالمالك .

 فعلى من يجدها برجاء ت�سليمها اإىل اأقرب مركز 
�سرطة م�سكوراً.

فقدان ملكية اأر�ض
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العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4720  / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليه: ازاد منان عبداهلل. 

درهم  وق��درة )18،522.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي   /11 54837/ خ�سو�سي/   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا كامري -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4733  / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليه: �سهيل يو�سف حممد يو�سف �سودى. 

درهم  وق��درة )11،284.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 65773/ خ�سو�سي/ O/ دبي ( من نوع ) 
ميت�سوبي�سي الن�سر -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
)  2018  / رقم ) 4766  

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليه: حممد ا�سلم حممد زي�سان.

درهم   )4،570.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 95316/ خ�سو�سي/ N/ دبي ( من نوع ) 
ني�سان فري�سا -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4708  / 2018 (

امل��نذر :  بنك ابوظبي االول. 
املنذر اإليه: خواجه ن�سيم الدين �سيد �سيد. 

درهم   )75،602.55( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
من   ) ابوظبي   /16 خ�سو�سي/  التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 84533/ 
املنذر مع  -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل   2000 م��ازدا ئي  ن��وع ) 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4762  / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليه: عبدال�سمد �سريان كوالجنارا. 

درهم  وق��درة )46،800.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 19809/ خ�سو�سي/ 9/ ابوظبي ( من نوع 
) جاك جيوز -  ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4726  / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليه: حيدر �سليم فالك �سري. 

درهم  وق��درة )12،070.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 78412/ خ�سو�سي/ B/ دبي ( من نوع ) 
هوندا �سيفيك -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
) رقم ) 4741  / 2018 

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليه: طلعت ح�سني بن �سيف اهلل. 

درهم  وق��درة )32،591.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 53710/ خ�سو�سي/ الفئة الثانية/ ال�سارقة 
( من نوع ) تويوتا كامري -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4719  / 2018 (

امل��نذر :  بنك دبي اال�سالمي.
املنذر اإليه: حممد نيالفري عبدالكرمي. 

درهم   )55،072.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 88089/ خ�سو�سي/ B/ عجمان ( من نوع 
) ني�سان �سينرتا -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4768  / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليه: حممد يو�سف رانا حممد �سديق. 

درهم  وق��درة )48،113.93(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 79386/ خ�سو�سي/ 6/ ابوظبي ( من نوع 
) �سيفرلية ايفيو -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
) رقم ) 4709  / 2018 

امل��نذر :  م�سرف ابوظبي اال�سالمي. 
املنذر اإليه: هار�ساد عبداهلل كانياتايل عبداهلل. 

درهم   )20،652.36( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 1315/ خ�سو�سي/ D/ را�ص اخليمة ( من 
نوع ) هوندا اكورد -  �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4729  / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليه: روبني اك�سافري ناتان. 

درهم  وق��درة )31،603.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 71810/ خ�سو�سي/ H/ دبي ( من نوع ) 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  ا�ستي�سن(    -  XC90 فولفو 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 4765  / 2018 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ م م 
املنذر اإليها : ليدي بوينت لالزياء ذ م م 

درهم   )9،070.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذره  تنذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 36987/ خ�سو�سي/ 8/ ابوظبي ( من نوع ) 
تويوتا ياري�ص -  هات�سباك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة وعنوانها : مي�سرتي زون لتاأجري االلعاب. )�ص.ذ.م.م.( 
رقم الرخ�سة / 719934  ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة.  
التنمية  دائرة  : 1147056 مبوجب هذا تعلن  التجاري  بال�سجل  القيد  رقم 
التجاري لديها بانحالل  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  االقت�سادية بدبي 
امل�سفي  ال�سركة  حتت رقم /2018/1/26236بتاريخ 2018/02/04 وبتعيني 
املذكور اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اع��رتا���ص  اأي  لديه  ال��ع��دل  وعلى من  الكاتب  ل��دي 
امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – ت /2955248  �ص 
ب /8540 ، م�سطحبا معة كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية ،وذلك خالل 

)45( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.  
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان االغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة وعنوانها : مي�سرتي زون لتاأجري االلعاب )�ص .ذ.م.م.( رقم الرخ�سة  / 719934  
العنوان: مكتب  رقم )402(  ملك   ال�سيخ في�سل بن خليفة بن خالد عبدالرحمن ال ثاين 
– بردبي. ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة . رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1147056 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري 
 2018/1/26236 املحرر  رقم  حتت  العدل  الكاتب  لدي  واملوثق   2018/02/4 بتاريخ  لل�سركة 
قرار  ح�سب  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  وبتعيني   2018/02/04 بتاريخ 
اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل. وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب رقم )204( بناية الغامن 
اجلديدة. – ت: 2955248 – �ص ب : 8540 م�سطحبا معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/31  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سدهما/1-الديوان للخدمات الفنية - �ص ذ م م - حاليا - الديوان لل�سيانة العامة - 
�ص ذ م م - �سابقا( 2- �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/نا�سر حممد عبداهلل ال�سويدي ، ب�سفته مالك موؤ�س�سة راما لال�ستثمار  وميثله 
واملعدل  كلي  عقاري   2017/147 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم   - ب��در  احمد  نبيه   /
تنفيذيا  �سندا  باعتباره    2017-12-14 بتاريخ  اخلمي�ص  يوم   2017/415-392 رقم  باال�ستئناف 
وذلك 1- بالزامكم بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )1319624( درهم  والفائدة القانونية بواقع 
التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ  ال�سداد وت�سليمه اىل طالب  9% حتى متام 
ن�سر هذا االعالن - 2- بطالن عقدي �سراء ال�سقتني )701( و )702( مب�سروع دبي الجون جممع 
دبي لال�ستثمار.  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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/589  ا�شتئناف عقاري    

االقامة  خ��ان  جمهول حمل  1-برويز غوثخان  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف /با�سيفيك للو�ساطة العقارية وميثله / را�سد عبداهلل 
 : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - النعيمي  هوي�سل  علي 
2017/321 عقاري كلي بتاريخ 2017/12/20 م وحددت لها جل�سه يوم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/3/7 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: واحة �سبا للتجارة - �ض ذ م م   
ابناء  وع��ل��ي  حم��م��د   101 رق����م  م��ك��ت��ب   : ال���ع���ن���وان   599750  : ال��رخ�����س��ة  رق����م 
م�سئولية حمدودة  ذات  القانوين:  ال�سكل  الرا�ص   ديرة   - قا�سم  عبدالرحمن 
رقم القيد بال�سجل التجاري: 1015301 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�ص اخلا�ص  بانهاب�سدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ص التقدم اىل 

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

االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: اعجوبه للتجارة العامة - �ض ذ م م    
 - عتيق  احمد  حممد  ملك   30 رق��م  حمل   : العنوان   555842  : الرخ�سة  رق��م 
بردبي - البدع - ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل 
الغاء  بانهاب�سدد  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   67058  : التجاري 
الرتخي�ص اخلا�ص بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ص  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

االقت�سادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اإخطار عديل

رقم 3803 /2018 
مطالبة مببلغ ) 36652 ( درهم

املنذر : م�سرف االإمارات اال�سالمي - بوكالة / عمر حممد ال�سريف عبداهلل - �سوداين اجلن�سية مبوجب الوكالة 
�سوري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى  قانونا  وميثله   ، دب��ي  العدل  كاتب  ل��دى  م�سدقة   )2009-1-1823( رق��م 
اجلن�سية ، مبوجب وكالة رقم )2017/1/251818( بتاريخ 2017/11/19 م�سدقة لدىل كاتب العدل دبي  - العنوان 

/ النخيل - راأ�ص اخليمة & هاتف / 1457555 055 
املنذر اليهم : 1-  �سوريا للمعادن - ذ م م - عجمان النعيمية 1  املوؤجر جمال خليفة �سلطان بن حربو�ص ال�سويدي 
�سقة رقم 203 - 067400859   ، 2- احمد رامي حممد امني ا�سماعيل �سوري اجلن�سية ب�سفته �سريك ومدير - 
0508450895  - مبوجب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره 
) 36652 ( درهم ) �ست وثالثون الفا و�ستمائة واثنان وخم�سون درهما ( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا 
االإعالن - واإال �سي�سطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) كيا �سرياتو - ا�ستي�سن 
املعامالت  امل��ادة 175&172 من قانون  ( طبقا لن�ص  / احمر / 2015( رقم ) B/26486 / عجمان / خ�سو�سي 

التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اإخطار عديل

رقم 3808 /2018 
مطالبة مببلغ ) 60707.58 ( درهم

املنذر : م�سرف االإمارات اال�سالمي - بوكالة / عمر حممد ال�سريف عبداهلل - �سوداين اجلن�سية مبوجب الوكالة 
�سوري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى  قانونا  وميثله   ، دب��ي  العدل  كاتب  ل��دى  م�سدقة   )2009-1-1823( رق��م 

اجلن�سية ، مبوجب وكالة رقم )2017/1/251818( بتاريخ 2017/11/19 م�سدقة لدىل كاتب العدل دبي 
العنوان / النخيل - راأ�ص اخليمة & هاتف / 1457555 055 

 - عجمان   -  0529083977  / اجلن�سية  باك�ستاين   - �سديق  حممد  خ��ان  حيدر  ف��اروق  حممد   -1  : اليهم  املنذر 
النعيمية 

مبوجب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وقدره ) 60707.58( 
ايام من تاريخ هذا  الفا و�سبعمائة و�سبع دراه��م وثمان وخم�سون فل�سا ( وذلك خالل مدة �سبعة  درهم ) �ستون 
�سانتايف -  اليه واملرهونة للمنذر ) هايونداي  املنذر  �سيارة  اج��راءات بيع  املنذر التخاذ  واإال �سي�سطر  االإع��الن - 
ا�ستي�سن - ا�سود - 2015 ( رقم ) 69639/خ�سو�سي/عجمان/B (  طبقا لن�ص املادة 175&172 من قانون املعامالت 

التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اإخطار عديل

رقم 3805 /2018 
مطالبة مببلغ ) 56138.84 ( درهم

اجلن�سية  �سوداين   - عبداهلل  ال�سريف  حممد  عمر   / بوكالة   - اال�سالمي  االإم���ارات  م�سرف   : املنذر 
م�سطفى  قانونا  وميثله   ، دب��ي  العدل  كاتب  ل��دى  م�سدقة   )2009-1-1823( رق��م  الوكالة  مبوجب 
عبدالكرمي �سوعان - �سوري اجلن�سية ، مبوجب وكالة رقم )2017/1/251818( بتاريخ 2017/11/19 

م�سدقة لدىل كاتب العدل دبي   
املنذر اليهم : 1-  عارف علي حمد العويد املهريي - اإماراتي اجلن�سية - 0502764393 - دبي الطوار 
3 فيال رقم 31  - مبوجب ذلك االخطار - فان املنذر يخطر املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد 
بذمته وقدره ) 56138.84 ( درهم ) �ست وخم�سون الفا ومائة وثمان وثالثون درهما واربع وثمانون 
فل�سا ( وذلك خالل مدة �سبعة ايام من تاريخ هذا االإعالن - واإال �سي�سطر املنذر التخاذ اجراءات بيع 
ا�ستي�سن / احمر / 2013 ( رقم ) 98786/  - RAV4 اليه واملرهونة للمنذر ) تويوتا املنذر  �سيارة 

كافة  حفظ  مع  التجارية.  املعامالت  قانون  من   172&175 امل��ادة  لن�ص  طبقا    )  F/خ�سو�سي/دبي
حقوق املنذر االخرى. 

املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اإخطار عديل

رقم 3767 /2018 
مطالبة مببلغ ) 20953.52 ( درهم

املنذر : م�سرف االإمارات اال�سالمي - بوكالة / عمر حممد ال�سريف عبداهلل - �سوداين اجلن�سية مبوجب الوكالة 
�سوري   - �سوعان  عبدالكرمي  م�سطفى  قانونا  وميثله   ، دب��ي  العدل  كاتب  ل��دى  م�سدقة   )2009-1-1823( رق��م 

اجلن�سية ، مبوجب وكالة رقم )2017/1/251818( بتاريخ 2017/11/19 م�سدقة لدىل كاتب العدل دبي 
العنوان / النخيل - راأ�ص اخليمة & هاتف / 1457555 055 

املنذر اليهم : 1-  ك م لتاأجري ال�سيارات - عجمان الرا�سدية 2 �سارع االحتاد - ال�سيبة  للعقارات - حمل رقم 1 - 
067443334 -  2- خالد خليفة احمد علي كاجور النعيمي - اإماراتي اجلن�سية - ب�سفته مالك 0505944440 

املبلغ املرت�سد بذمته وق��دره ) 20953.52  �سداد  اليه ب�سرورة  املنذر  املنذر يخطر  مبوجب ذلك االخطار - فان 
ايام  الفا وت�سعمائة وثالث وخم�سون درهما واثنان وخم�سون فل�سا ( وذلك خالل مدة �سبعة  ( درهم ) ع�سرون 
من تاريخ هذا االإعالن - واإال �سي�سطر املنذر التخاذ اجراءات بيع �سيارة املنذر اليه واملرهونة للمنذر ) �سوزوكي 
�سويفت - هات�سباك / ابي�ص / 2015 ( رقم ) A/94800/عجمان/خ�سو�سي (  طبقا لن�ص املادة 175&172 من 

قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى. 
املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2017/625 احوال نف�س م�شلمني 
اىل املدعي عليه/1- حممد عبداحلميد حممد بالل  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي 
يف    2017/12/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  بني�ص   �سهام   /
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سهام بني�ص بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 1 - بالزام 
تاريخ  اعتبارا من  زوجية  نفقة  �سهريا  درهم  للمدعية مبلغ 2500  يوؤي  بان  عليه  املدعي 
2014/8/1 وحتى تاريخ 2015/8/1  2- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ 7500 درهم نفقة عدة 
و�سكني ملرة واحدة اعتبارا من تاريخ احلكم - 3- الزامه بان يوؤدي لها مبلغ 30 الف درهم 
ال��زام املدعي عليه بامل�سروفات  ملرة واح��دة متعة لها اعتبارا من �سريورة احلكم باتا 4- 
ورف�ست عدا ذلك من طلبت.  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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/13409  عمايل جزئي              

ف��رع   جمهول حمل  م -  م  ذ  العلماء للعقارات - �ص  املدعى عليه/1-  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  رزق  ال�سيد  ح�سن  ابراهيم  املدعي/حممد  اأن  مبا  االقامة 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97075 درهم(  
والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )MB179056966AE( وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق 2018/3/8  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5
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 االبتدائية
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املال والأعمال

االإمارات االأوىل عامليا يف اأعلى 
ن�سبة نفاذ لالألياف ال�سوئية

•• بر�صلونة-وام:

ت�سدرت دولة االإمارات - للعام الثاين على التوايل - دول العامل بتحقيقها 
 FTTH للمنازل  ال�سوئية  االأل��ي��اف  �سبكة  تو�سيل  يف  نفاذ  ن�سبة  اأعلى 
ال�سوئية  ل��الأل��ي��اف  العاملي  املجل�ص  ع��ن  ال�����س��ادر  التقرير  بح�سب  وذل���ك 

الوا�سلة للمنازل.
واأظهر التقرير تربع االإمارات على راأ�ص قائمة الدول التي متتلك �سبكات 
يف  املنازل  من   94.3% بربطها  العامل  م�ستوى  على  ال�سوئية  االأل��ي��اف 
الدولة ب�سبكة االألياف ال�سوئية لتتجاوز بذلك كل من �سنغافورة 90.3% 

وكوريا اجلنوبية %81.6 وهوجن كوجن %75.6 واليابان 53.9%.
“ جمموعة  ل�  التنفيذي  وقال املهند�ص �سالح عبداهلل العبدويل الرئي�ص 
منها  تنبثق  التي  االأ�سا�سية  الركيزة  هي  ات�ساالت  �سبكة  اإن   “ ات�ساالت 
ا�سرتاتيجية املجموعة الطموحة طويلة االأمد والرامية اإىل متكني ودفع 
عجلة التحول الرقمي .. م�سريا اإىل اأن حتقيق االإمارات اأعلى ن�سبة نفاذ 
نفاذ  ات�ساالت يف  ريادة  يوؤكد  للمنازل  ال�سوئية  االألياف  �سبكة  يف تو�سيل 
�سبكة االألياف ال�سوئية على م�ستوى العامل وهو ما �سكل معيارا جديدا يف 
�سناعة االت�ساالت. وتقدم العبدويل بال�سكر اجلزيل اىل القيادة الر�سيدة 
يف الدولة .. مو�سحا اأن هذا االإجناز مل يكن ليتحقق لوال الروؤية الثاقبة 

يف دعم م�سرية التطوير والتحديث للبنية التحتية لقطاع االت�ساالت.
مليار   31 ا�ستثمارات كبرية جت��اوزت  قد �سخت  “ات�ساالت”  اأن  واأ�ساف 
درهم لتطوير بنية حتتية �سبكية فائقة االإمكانات وعلى جميع امل�ستويات 
االأمر الذي اأدى اىل اإطالق خدمات مبتكرة قادرة على تلبية االحتياجات 

املتنامية واملتغرية لعمالئنا يف اأنحاء الدولة كافة.
اأن ات�ساالت توا�سل اال�ستثمار يف االبتكار وتقنيات وخدمات اجليل  يذكر 

القادم جنبا اإىل جنب مع اهتمامها امل�ستمر بتعزيز قدراتها ال�سبكية.
ومع ا�سرتاتيجية ات�ساالت الطموحة واملتمثلة يف “قيادة امل�ستقبل الرقمي 
الرئي�سي يف متكني  العامل  تعد  ات�ساالت  �سبكة  فاإن  املجتمعات”  لتمكني 
التحول الرقمي لعمالئها كما ركزت ات�ساالت ب�سكل م�ستمر على اال�ستثمار 
ال�سبكة واإثراء  القادم لتعزيز قدرات  يف االبتكار وتقنيات وخدمات اجليل 

جتربة العمالء.
يف  ال�سوئية”  االأل��ي��اف  “�سبكة  اأهمية  تاأتي  املت�سل  العامل  ه��ذا  ظل  ويف 
والروبوتات  املعزز  ال��واق��ع  مثل  امل�ستقبلية  التقنيات  متكني  على  قدرتها 
والذكاء اال�سطناعي كما تلعب تقنية احلو�سبة ال�سحابية دورا حموريا يف 
م�سرية التحول الرقمي عرب قدرتها يف دعم حاالت اال�ستخدام املتقدم من 
تطبيقات وتقنيات حديثة ومتكن امل�ستخدمني من اال�ستفادة من ال�سرعات 
واالألعاب  االفرتا�سي  ال��واق��ع  تطبيقات  تتطلبها  التي  العالية  وال�سعات 

الرقمية احلديثة، عالوة على اال�ستماع مب�ساهدة فيديو عايل الو�سوح.

غرفة اأبوظبي حتت�سن ندوة التدقيق 
على �سريبة القيمة امل�سافة

•• ابوظبي-وام:

دور  عنوان  حتت  ن��دوة  مقرها  فى  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
التدقيق الداخلي يف التدقيق على �سريبة القيمة امل�سافة.

لغرفة  ال��ت��اب��ع  للحوكمة،  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  نظمها  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  ون��اق�����س��ت 
امل�سافة،  القيمة  ل�سريبة  العامة  املبادئ   PwC اأكادميية  مع  بالتعاون 
الدوائر  يف  امل�سافة  القيمة  �سريبة  ت�سملها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  وامل��ج��االت 
احلكومية، وخماطر �سريبة القيمة امل�سافة يف الدوائر احلكومية، ا�سافة 

اىل التدقيق الداخلي على �سريبة القيمة امل�سافة يف الدوائر احلكومية.

تد�سني م�سروع »الوكيل املعتمد للت�سجيل 
والرتاخي�ض االقت�سادية« بعجمان

•• عجمان -وام: 

االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  عي�سى  علي  �سعادة  اأك���د 
املقدمة  خا�سة  كافة  خدماتها  تطوير  على  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  عجمان  يف 

للم�ستثمرين يف االإمارة.
املعتمد  ال��وك��ي��ل  “م�سروع  اإط�����الق  مب��ن��ا���س��ب��ة  ل���ه  ت�����س��ري��ح  يف   - واأو����س���ح 
الذي د�سنه �سمو ال�سيخ عمار  اإمارة عجمان”  للرتاخي�ص االقت�سادية يف 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان - اأن هذا امل�سروع ياأتي يف اإطار جهود 
االأعمال  ت�سهل ممار�سة  التي  اخلدمات  اأف�سل  بتقدمي  املتوا�سلة  الدائرة 
وتعزز البيئة االقت�سادية ف�سال عن حر�سها على ت�سجيع ودعم االأن�سطة 

االقت�سادية كافة.
واأكد النعيمي �سعي الدائرة من خالل امل�سروع اإىل تعزيز الكفاءة الت�سغيلية 
االقت�سادية  الرتاخي�ص  الإج���راءات  موحد  عمل  نظام  وتوفري  خلدماتها 
عمالء  خدمة  مراكز  مع  ويربطهم  املعتمدين  الوكالء  عمل  ينظم  ال��ذي 
الدائرة مبا ي�سمن �سرعة اإجناز املعامالت وتقليل فرتات االنتظار وتوفري 
مناخ خدمي مرن ينا�سب الفئات كافة يف جمتمع االأعمال يف اإمارة عجمان. 
ويهدف امل�سروع اجلديد اإىل تطوير اآلية عمل متكاملة الإجناز الرتاخي�ص 
االقت�سادية يف االإمارة حيث يعمل على تقدمي واإجناز املعامالت االقت�سادية 
بني  التناف�سية  تعزيز  يف  وي�ساهم  بالنظام  املعتمدين  الوكالء  خ��الل  من 
يف  االقت�سادية  التنمية  دوائ���ر  جميع  يف  االقت�سادية  الرتاخي�ص  اأق�سام 
من  االقت�سادية  الرتاخي�ص  ق�سم  اأداء  م�ستوى  رفع  على  ويعمل  الدولة. 
خالل توفري وقت كاف للموظفني يف اإدارة مهام عملهم بحيث يتم اإدخال 
البيانات من قبل وكيل معتمد بينما يتم االعتماد اأو التدقيق فقط من قبل 
موظفي خدمة عمالء دائرة التنمية االقت�سادية اإ�سافة اإىل ا�ستيعاب اأكرب 
عدد من العمالء يف نف�ص الوقت وتخفيف اأعباء العمل عن مراكز خدمة 

عمالء الدائرة.
ومت عر�ص نظام حجز االأ�سماء التجارية عن طريق اخلدمات االإلكرتونية 
والذي ي�ساهم ب�سكل فعال بتقلي�ص مدة اإجناز املعاملة خالل ع�سرة دقائق 

ومت اأخذ اآراء واقرتاحات جمموعة من املتعاملني حول النظام.
ويتيح النظام جتديد الرخ�سة التجارية خالل دقائق وعرب منافذ متعددة 
لتقدمي اخلدمات االقت�سادية ويخفف االأخطاء الب�سرية وميكن املراجعني 

من اإمتام اإجراءات الرتاخي�ص االقت�سادية دون مراجعة الدائرة.

تزامنا مع احتفاء الدولة ب�سهر االإمارات لالبتكار

»دافزا« تفتتح »غودفور�ض الب« اأول حا�سنة اإ�سالمية متخ�س�سة يف دعم ال�سركات النا�سئة
•• دبي-الفجر:

اأعلنت �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي 
“دافزا” عن افتتاح حا�سنة  “غودفور�ص 
وهي   »Goodforce Lab – الب 
اأول حا�سنة لالبتكار تعمل على حتويل 
قطاعات  يف  النا�سئة  ال�سركات  ق�س�ص 
احلالل  و�سناعات  االإ�سالمي  االقت�ساد 
�ستعمل  حيث  عاملية،  جن��اح  ق�س�ص  اإىل 
احلا�سنة على اإنعا�ص ال�سوق االإ�سالمية 
من خالل بناء من�سة لتطوير امل�ساريع، 
ال�سركات  من  نخبة  اختيار  عرب  وذل��ك 
عاملًيا  واملتو�سطة  وال�����س��غ��رية  النا�سئة 
�سنوية  اإي�����رادات  لتوليد  دعمها  ب��ه��دف 
اأمريكي  دوالر  م���ل���ي���ون   50 ب��ق��ي��م��ة 

واإحداث اأثر اجتماعي ملمو�ص.
ومت تد�سني احلا�سنة اجلديدة بدعم من 
اإحدى املناطق احلرة الرائدة  “دافزا”، 
االقت�ساد  لتطوير  دب��ي  وم��رك��ز  ع��امل��ي��اً، 
تعزيز  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  االإ�سالمي، 
لالقت�ساد  عاملية  كعا�سمة  دب��ي  مكانة 
بناء  يف  الرائدة  وتيكنولريا  االإ�سالمي، 
االأموال  روؤو����ص  وا�ستقطاب  ال�سراكات 
دولية  منظمة  وهي  النا�سئة،  لل�سركات 
يف  االأخالقية  املمار�سة  لتعزيز  مكر�سة 

جمال االأعمال التجارية. 
الب”  فور�ص  “غود  حا�سنة  افتتاح  ومت 
نا�سر  ح�سور  �سهد  خ��ا���ص  اح��ت��ف��ال  يف 
دافزا،  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  امل���دين، 
العام  امل���دي���ر  ل����وت����اه، م�����س��اع��د  واآم����ن����ة 
التجارية  وال��ع��م��ل��ي��ات  امل��ال��ي��ة  ل��ق��ط��اع 
وع����الق����ات امل���ت���ع���ام���ل���ني، امل�������س���رف على 
وح�����دة االب���ت���ك���ار وامل�����س��ت��ق��ب��ل يف داف�����زا، 
التنفيذي  املدير  نائب  خربا�ص  و�سعيد 
وال��ت��خ��ط��ي��ط يف مركز  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
االإ�سالمي،  االق��ت�����س��اد  ل��ت��ط��وي��ر  دب����ي 
“غودفور�ص  ورفيع الدين �سيكو، مدير 
– Goodforce Lab« املدير  الب 
�ستاندارد”  “دينار  ل�سركة  التنفيذي 
االأع����م����ال  رواد  م����ن  ن��خ��ب��ة  مب�������س���ارك���ة 
االإ�سالمي  االقت�ساد  وخ��رباء يف جم��ال 
احتفاء  مع  تزامًنا  وذل��ك  وامل�ستثمرين، 

الدولة ب�سهر االإمارات لالبتكار. 
م�ساعدة  اإىل  احل��ا���س��ن��ة  وت���ه���دف  ه���ذا 
اإن�ساء  يف  النا�سئة  وال�سركات  ال�سركات 
لت�سبح  وت��ط��وي��ره��ا  اأع��م��ال��ه��م  واإدارة 
اأثر  بتحقيق  م��دف��وع��ة  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ات 
“غودفور�ص الب  وتقدم  كما  اجتماعي. 
جمموعة   »Goodforce Lab   -
لل�سركات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  اخل����دم����ات  م���ن 

اأعمالها،  وتطوير  تاأ�سي�ص  يف  الراغبة 
واإدارة  والت�سويق،  الت�سميم  م��ن  ب���دءاً 
التقنيات  اأح������دث  وت���ق���دمي  ال��ع��م��ل��ي��ات 
االأهداف  حتقيق  اإىل  و�سواًل  املتطورة، 
املرجوة واملتمثلة بالنمو املايل والتاأثري 
االجتماعي والإطالق مكامنها التجارية 

و اال�ستثمارية.
تركز اأكرث من 400 �سركة نا�سئة على 
اإطالقها  منذ  االإ�سالمية  احلياة  منط 
احلني،  ذل��ك  ومنذ  �سنوات.  خم�ص  قبل 
مت اإن�������س���اء م��ن��ظ��وم��ة ت�����س��م اأك�����رث من 
وتعاين  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  �سركة   2500
معظم ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��اد االإ���س��الم��ي والتي 
االأخالقية  ال�����س��وق  اإط���ار  �سمن  ت��ن��درج 
اأجل  الكثري من امل�سكالت، فت�سارع من 
النمو والبقاء، يف الوقت الذي تواجهها 
العديد من ال�سعوبات والتحديات التي 

تتمثل بغياب اأي منو يف االإيرادات. 
وتعليقاً على احل��دث، قال نا�سر املدين 
املنطقة  �سلطة  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد 
ا�ست�سافتنا  ت��وؤك��د  دب���ي:  احل���رة مب��ط��ار 
 Goodforce – الب  ل�����غ��ودف��ور���ص 
ك�سريك  امل���ح���وري  دورن�����ا  ع��ل��ى   ،Lab
دبي  م��ك��ان��ة  تر�سيخ  وف��ّع��ال يف  اأ���س��ا���س��ي 
وتعزيز  االإ�سالمي  لالقت�ساد  كعا�سمة 
موقعها كمركز عاملي له ومرجع للمعايري 
واالبتكار يف كافة قطاعاته. حيث �ستلعب 
دعم  يف  حم���وري���اً  دوراً  احل��ا���س��ن��ة  ه���ذه 
قطاع  وتطوير  االإ���س��الم��ي��ة  ال�سناعات 

االإ�سالمي  احل��ي��اة  ون�سر من��ط  احل��الل 
الذي يجمع الثقافة والفنون وال�سياحة 
واأ�سافت لوتاه:  العائلية حول العامل”. 
“تعزز هذه املبادرة اأهداف ا�سرتاتيجية 
اأتت  ال��ت��ي  اال���س��الم��ي  لالقت�ساد  داف���زا 
عا�سمة  “دبي  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سياً 
تهدف  ح��ي��ث  االإ�سالمي”،  االق��ت�����س��اد 
االقت�ساد  ه����ذا  ق���ط���اع���ات  ت��ن��م��ي��ة  اإىل 
مكامنه  يحقق  مبا  ت�سعباتها،  مبختلف 
ويدعم �سيا�سة التنويع االقت�سادي التي 
تعتمدها دولة االإمارات، ف�ساًل عن خلق 
واال�ستثمار  االبتكار  على  م�سجعة  بيئة 
دعم  بغية  احلقيقية،  والتنمية  امل�ستدام 
االقت�سادية  واال�سول  املبادئ  جمموعة 
الكرمي  ال����ق����راآن  ن�����س��و���ص  يف  ال�������واردة 
حتكم  والتي  ال�سريفة،  النبوية  وال�سنة 

ن�ساط االقت�ساد اال�سالمي«.
ال���دي���ن �سيكو،  ق����ال رف���ي���ع  م���ن ج��ه��ت��ه 
 – الب  “غودفور�ص  ����س���رك���ة  م����دي����ر 
وامل���دي���ر   ،»Goodforce Lab
�ستاندارد”:  “دينار  ل�سركة  التنفيذي 
االقت�ساد  واأه�����داف  روؤي����ة  ب���اأن  “نوؤمن 
التوجهات  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى  االإ����س���الم���ي 
التاأثري  يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ن��ح��و  ال��ع��امل��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث اأ���س��ار ت��ق��ري��ر �سادر 
نيتورك”  اإنفي�ستيج  اإمباكت  “جلوبال 
مليار   22 اإىل  ي�سل  م��ا  ا�ستثمار  اإىل 
دوالر اأمريكي يف اأ�سول مدفوعة باالأثر، 
النا�سئة يف مراحلها  ال�سركات  مبا فيها 
يف   20% بن�سبة  ارتفعت  التي  االأول��ي��ة 

هذه  م��ن  القليل  ول��ك��ن   ،2017 ال��ع��ام 
ال�سرق  منطقة  يف  حدثت  اال�ستثمارات 
االأو���س��ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا، ول��ه��ذا جاء 
االأوىل من نوعها مع  اإط��الق احلا�سنة 
ال�سراكات  على  ي��رك��ز  تاأ�سي�سي  من���وذج 
امل�ستدامة مع عدد من ال�سركات واإحداث 

تاأثري اجتماعي عاملي. 
اإال  االإط����ار  واأ����س���اف: ال ميكننا يف ه��ذا 
ويف  االإ�سرتاتيجيني  �سركائنا  ن�سكر  اأن 
مقدمتهم �سلطة املنطقة احلرة مبطار 
دبي دافزا ومركز دبي لتطوير االقت�ساد 
الدعم  ي���ق���دم���ان  ال���ذي���ن  االإ�����س����الم����ي، 
الكامل واخلربات املطلوبة �سواء يف عامل 
االقت�ساد  تنمية  كيفية  يف  اأو  اال�ستثمار 
االإ�سالمي يف املنطقة والعامل، ولعل هذا 
الكافية  القدرة  يزيد ثقتنا ويعطينا  ما 

لتحقيق اأهدافنا. 
املدير  ال����ع����ور،  ع���ب���داهلل حم��م��د  وق�����ال 
االقت�ساد  لتطوير  دبي  ملركز  التنفيذي 
هذه  خ���الل  م��ن  ن�ستكمل  االإ����س���الم���ي: 
امل�����ب�����ادرة خ��ط��ت��ن��ا اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
ال�سركات  ت���دع���م  م�����ب�����ادرات  ت�����س��م��ي��م 
اال�ستفادة من  اإىل  تتطلع  التي  النا�سئة 
اال�ستثمار  يتيحها  التي  النمو  اإمكانيات 

يف قطاعات االقت�ساد االإ�سالمي.
ال�سغرية  ال�سركات  باأن  نوؤمن  واأ�ساف: 
يف  حم����وري����اً  دوراً  ت��ل��ع��ب  وامل���ت���و����س���ط���ة 
وجناحها  ع��ام  ب�سكل  االقت�ساد  تن�سيط 
التنمية  م�سرية  لتقدم  م��وؤ���س��راً  ي�سكل 
االجتماعية واالقت�سادية التي تنتهجها 

بعد  ما  القت�ساد  خطتها  �سمن  الدولة 
االقت�ساد  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  ك��م��ا  ال��ن��ف��ط.  
االإ�سالمي ترتكز يف جناحها على مدى 
ا�ستقطابها لهذه ال�سركات التي يتمحور 
والعلوم  واملعرفة  االإنتاج  حول  ن�ساطها 
والتقنيات احلديثة، مما يعني اأن منوها 
وازدهارها ينعك�سان اإيجاباً على منظومة 
من��ط احل��ي��اة االإ���س��الم��ي وم�����س��رية دبي 
لتكون عا�سمة االقت�ساد االإ�سالمي التي 
امل�سارين  يف  تغيري  اإح���داث  اإىل  تتطلع 
م�ستوى  على  واالجتماعي  االقت�سادي 

العامل ودعم ا�ستدامة التنمية.
ويت�سمن نطاق عمل غودفور�ص الب – 
جمموعة من   Goodforce Lab
ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��اد االأخ��الق��ي العاملي 
االأغذية  ���س��ن��اع��ات  اأب����رزه����ا  ال��ن�����س��ط��ة، 
اأ�سلوب  وق��ط��اع��ات  والتعليم  والتمويل 
احلياة. يف حني تتميز احلا�سنة االأوىل 
من نوعها يف املنطقة والعامل يف تذليل 
وف�سح  النا�سئة،  ال�سركات  اأمام  العقبات 
املجال اأمامها للنمو والتو�سع نحو اأ�سواق 
عاملية جديدة ووا�سعة، لتتحول قطاعات 
االق��ت�����س��اد االإ���س��الم��ي االأخ��الق��ي��ة اإىل 
قطاعات عاملية تغزو االأ�سواق االأخالقية 
واال�سالمية، ي�سودها العدل وال�سفافية 
ف�ساًل عن امل�سداقية التي ت�سود املنتجات 
االأ�سمى  ال��ه��دف  وي��ت��م��ث��ل  واخل���دم���ات. 
امل��ب��ادرة، يف تعزيز  ال��ذي يقف وراء هذه 
لتناف�ص  االإ���س��الم��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
على امل�ستوى العاملي، اإ�سافة اإىل حتويل 
املنتجات املحلية اإىل منتجات عاملية ذات 

تاأثري اإجتماعي واأخالقي كبري. 
ال�سركات  م���ن  ق��ام��ت جم��م��وع��ة  ول��ق��د 
النا�سئة باالن�سمام اإىل احلا�سنة بهدف 
حتقيق النمو وزيادة راأ�ص مالها وحت�سني 
اإن��ت��اج��ي��ت��ه��ا، يف م��ق��ّدم��ه��ا: غ���روم���ادا – 
االإلكرتونية  املن�سة   Growmada
خمتلف  م��ن  احل��رف��ي��ني  منتجات  لبيع 
 –  2.0 ووق�������ف  ال���ن���ام���ي���ة،  ال����ب����ل����دان 
�سحابية  من�سة  وه���ي   Waqf 2.0
 – زي��ل��ي��ج  و   ، االأوق�������اف  ح���ل���ول  الإدارة 
التي تعترب �سركة متخ�س�سة   Zileej
باملنتجات الرتفيهية الهادفة، و ربيعة ز- 
لت�سميم االأزياء الن�سائية   Rabia Z
 Wealth – الع�سرية، و�سركة ويلث
الرقمية لالإنتاجية والتي تهدف  االأداة 
ال�سباب،  ل��دى  امل��ايل  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل 
 Smart Halal – ح��الل  و�سمارت 
قطاع  يف  للمهنيني  االإلكرتونية  املن�سة 

االأغذية احلالل. 

�سعيد بن طحنون يفتتح فرع اأ�سواق الهدايا
ال�سيخ  م���ع���ايل  وق�����ال  امل��ج��ت��م��ع.  الأف������راد 
اجلهود  اإن  نهيان،  اآل  طحنون  بن  �سعيد 
للمجتمع  اخل��دم��ات  لتقدمي  تبذل  التي 
حتظى باالهتمام والتقدير وذلك لتوفري 

•• العني - الفجر

افتتح معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل 
نهيان، الفرع الرابع الأ�سواق الهدايا هايرب 

م��ارك��ت مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ب��ح�����س��ور حممد 
املرزوقي �ساحب الفرع وم�سوؤويل ال�سركة 
الت�سويق  ت��ن�����س��ي��ط  اإط������ار  ���س��م��ن  وذل�����ك 
املنا�سبة  اخل���دم���ات  وت���ق���دمي  امل��ج��ت��م��ع��ي 

التطلعات  تلبي  التي  املنا�سبة  امل�ستلزمات 
من  املجتمعي  الت�سويق  دع��م  ي�سمن  مبا 
خالل القنوات املختلفة يف الدولة، م�سرياً 
�ساهده عقب  م��ا  اأن  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف 

العني  مدينة  يف  ال��راب��ع  للفرع  االف��ت��ت��اح 
يدعم توجه �سركة هايرب ماركت لتقدمي 
املعايري  ح�سب  املطلوبة  امل�ستلزمات  ك��ل 

املطلوبة من اأفراد املجتمع. 

لتعزيز ح�سور ال�سركات ال�سينية يف فعاليات املركز

وفد �سيني يبحث جماالت التعاون مع »اك�سبو ال�سارقة«
•• ال�صارقة-الفجر:

الرئي�ص  املدفع  حممد  �سيف  �سعادة  بحث 
زهو  مع  ال�سارقة،  اك�سبو  ملركز  التنفيذي 
لتعزيز  ال�سيني  املجل�ص  ممثل  جوانغياو 
جماالت   ،CCPIT ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
التعاون بني املركز واملجل�ص لتعزيز ح�سور 
املعار�ص  فعاليات  يف  ال�سينية  ال�سركات 
“اك�سبو  وي��ن��ظ��م��ه��ا  ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا  ال���ت���ي 
ناق�ص  ك��م��ا  ال��ع��ام.  م���دار  ع��ل��ى  ال�سارقة” 
وت�ساورية  تعارفية  زي��ارة  خ��الل  اجلانبان 
التجارة  لتعزيز  ال�سيني  املجل�ص  ملمثل 

الدولية اإىل مقر “اك�سبو ال�سارقة” اأم�ص 
االأول، مب�ساركة ديفيد وانغ رئي�ص جمل�ص 
اإدارة �سركة “اأم اآي اإي” ال�سينية لتنظيم 
لها،  مقراً  دب��ي  من  تتخذ  التي  الفعاليات 
اجلهتني،  ل�����دى  امل�������س���وؤول���ني  م����ن  وع������دد 
يف  االأع��م��ال  جمتمع  م�ساركة  تعزيز  �سبل 
ال�سارقة يف املعار�ص التي تقام يف جمهورية 
للوفد  امل��دف��ع  واأع����رب  ال�سعبية.  ال�����س��ني 
ال�سارقة  اك�سبو  ا�ستعداد مركز  الزائر عن 
والت�سهيالت  الدعم  اأ�سكال  كافة  لتقدمي 
امل�ساركة  يف  ال��راغ��ب��ة  ال�سينية  لل�سركات 
وي�ست�سيفها  ينظمها  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ص  يف 

تعزيز ح�سورها  ي�ساعدها على  املركز مبا 
موؤكداً  امل��ن��ط��ق��ة،  اأ�����س����واق  يف  وان��ت�����س��اره��ا 
احلر�ص على تطوير االأعمال بني ال�سارقة 
املعار�ص  �سناعة  من  باال�ستفادة  وال�سني 
ال�سراكات  بناء  يف  حيوياً  دوراً  تلعب  التي 
ال��ت��ب��ادل التجاري  ب��ني اجل��ان��ب��ني وزي�����ادة 
وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ث��م��ارات وت���ب���ادل اخل���ربات 
االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  ودع����م 
جوانغياو  زهو  اأ�ساد  جانبه،  من  االأخ��رى. 
التجارة  لتعزيز  ال�سيني  املجل�ص  مم��ث��ل 
االقت�سادية  العالقات  مب�ستوى  الدولية، 
واحلر�ص  وال�����س��ارق��ة  ب���الده  ب��ني  القائمة 

امل�����س��رتك ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا وت��ع��زي��زه��ا مبا 
حر�ص  م��وؤك��داً  اجلانبني،  م�سلحة  يخدم 
ال�سركات ال�سينية على تعزيز ح�سورها يف 
الفعاليات االقت�سادية التي تقام على اأر�ص 
ا�ستقطاب  وكذلك  ال�سارقة  اك�سبو  مركز 
ال�سركات العاملة يف ال�سارقة للم�ساركة يف 
الفعاليات االقت�سادية التي تقام يف ال�سني 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  يدعم  مبا 
اجلانبني  ب��ني  العريقة  ال��ع��الق��ات  وي��ع��زز 
ال�سيني واالإماراتي. وت�سهد العالقات بني 
االإمارات وال�سني منواً مت�ساعداً، ويتوقع 
ال��ت��ج��اري غري  ال��ت��ب��ادل  اأن تتجاوز ح��رك��ة 

دوالر  مليار   50 ال��دول��ت��ني  ب��ني  النفطي 
عام  بحلول  �سنوياً  دره���م(  مليار   185(
دوالر  مليار   46 بنحو  م��ق��ارن��ة   ،2020
 ،2016 )170 مليار دره��م( بنهاية عام 
بح�سب وزارة االقت�ساد االإماراتية. وُتعترب 
نفطي  غ��ري  جت���اري  �سريك  اأك���رب  ال�سني 
مع االإم��ارات، وتعد الدولة املعرب الرئي�ص 
حلركة التجارة ال�سينية يف منطقة ال�سرق 
اأكرث  االإم���ارات  االأو���س��ط. ويوجد يف �سوق 
اآالف   5 اآالف �سركة �سينية، ونحو   4 من 
وزارة  يف  م�سجلة  �سينية  جت��اري��ة  ع��الم��ة 

االقت�ساد.
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املال والأعمال

 حت�سن �سيولة االأ�سهم يرفع 

التداول فوق ن�سف مليار درهم
•• اأبوظبي -وام:

حت�سنت �سهية التداول يف اأ�سواق املال االإماراتية خالل اجلل�سة الثانية من 
تعامالت االأ�سبوع وت�ساعفت تقريبا قيمة ال�سيولة املتداولة والتي ارتفعت 

اىل فوق حاجز ن�سف مليار درهم وفقا ملا يظهره الر�سد اليومي.
4593 نقطة  اأبو اأبوظبي لالأوراق املالية اىل  وارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق 
بزيادة ن�سبتها %0.25 مقارنة مع 4582 نقطة يف جل�سة االأم�ص يف حني 

ثبت املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل عند 3306 نقاط يف ختام التعامالت.
لدى  الرغبة  يعك�ص  ال��ت��داول  �سهية  حت�سن  اإن  ال�سوق  يف  و�سطاء  وق���ال 
امل�ستثمرين يف ال�سراء خا�سة بعد انخفا�ص غالبية اأ�سعار االأ�سهم مل�ستويات 
اأ�سهم  على  تركز  ال�سيولة  ج��زءا من  اأن  وبرغم  اأن��ه  اىل  ،م�سريين  مغرية 
حمددة اإال اأن ذلك يبقى امرا ايجابيا ب�سكل عام . وكان �سهم �سركة “جي 
التي  ال�سيولة  من  كبريا  ج��زءا  ا�ستقطب  امل���زدوج  االإدراج  ذات  اأت�ص”  اأف 
درهم   1.46 اىل  ال�سهم  وارت��ف��ع  دره��م  مليون   140 نحو  قيمتها  بلغت 
،وج��اء الن�ساط على ال�سهم بعد االإع��الن عن تعيني رئي�ص جمل�ص جديد 
�سهم  املايل  دبي  �سوق  الرابحة يف  االأ�سهم  قائمة  و�سملت   . ال�سركة  الإدارة 
االت�ساالت املتكاملة الذي ارتفع اىل م�ستوى 5 دراهم اىل جانب �سهم دبي 
العقارية اىل  2.30 درهم كما �سعد �سهم االحتاد  املغلق عند  لال�ستثمار 
0.901 درهم . وعلى اجلانب االأخر من ال�سورة فقد جاء الدعم يف �سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية من �سهم بنك اأبوظبي االأول املرتفع اىل 11.40 
اأ�سهم اال�ستثمار. وو�سل عدد االأ�سهم املتداولة يف  درهم باالإ�سافة لبع�ص 
ال�سوقني اىل 358 مليون �سهم مقارنة مع 164 يف جل�سة االأم�ص نفذت 
عدد  بلغ  ال�سعري  املوؤ�سر  حركة  �سعيد  وعلى  �سفقة.   3819 خالل  من 
تداولها  جرى  �سركة   67 ا�سهم  اإجمايل  من  �سهما   29 الرابحة  االأ�سهم 
ام�ص يف حني انخف�ست اأ�سعار ا�سهم 25 �سركة ومل يطراأ تغيري على اأ�سعار 

ا�سهم 13 �سركة.

العقارات يف دبي ام�ض ت�سرفات  قيمة  درهم  ماليني   406
•• دبي -وام:

اأكرث  االأرا���س��ي و االأم��الك ف بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  حققت 
من 406 ماليني درهم حيث �سهدت الدائرة ام�ص ت�سجيل 132 مبايعة 
71 مليون  20 مبايعة لالأرا�سي بقيمة  242 مليون درهم منها  بقيمة 

درهم و 112 مبايعة لل�سقق و الفلل بقيمة 171 مليون درهم.
وادي  15 مليون درهم يف منطقة  بقيمة  االأرا�سي  اأهم مبايعات  و جاءت 
12 مليون درهم يف منطقة ور�سان االأوىل  العمردي تليها مبايعة بقيمة 

تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم مبنطقة نايف.
و ت�سدرت منطقة ور�سان االأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 
21 مليون درهم وتلتها منطقة جممع دبي لال�ستثمار  6 مبايعات بقيمة 
الثاين بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة مليون درهم وثالثة يف الرب�ساء جنوب 
الرابعة بت�سجيلها مبايعة بقيمة مليونني درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات 
 2 8 ماليني درهم مبنطقة جزيرة  الفلل جاءت مبايعة بقيمة  ال�سقق و 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة نخلة جمريا 

و اأخريا مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة مر�سى دبي.
و ت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   25 بقيمة  مبايعة   22 �سجلت  اإذ  الفلل  و 
وثالثة يف مر�سى  دره��م  مليون   39 بقيمة  مبايعة  بت�سجيلها20  الكفاف 

درهم. مليون  دبي بت�سجيلها 9 مبايعات بقيمة 20 
و�سجلت الرهونات قيمة قدرها 164 مليون درهم منها 21 رهن اأرا�ص 
بقيمة 115 مليون درهم و 38 رهن فلل و�سقق بقيمة 49 مليون درهم 
70 مليون دره��م واأخ��رى يف  2 بقيمة  اأهمها مبنطقة �سيح �سعيب  و كان 

منطقة ند ال�سبا االأوىل بقيمة 8 ماليني درهم.

االأفكار  تطبيق  اإيرادات  درهم  مليار   1.7
واالبتكارات اجلديدة يف جمارك دبي

•• دبي -وام: 

املقدمة  االأف��ك��ار واالب��ت��ك��ارات  دب��ي م��ن تطبيق  اي����رادات ج��م��ارك  بلغت 
املوؤ�س�سية  االأنظمة  انطالق  منذ  دره��م  مليار   1.7 نحو  اأدائها  لتطوير 

لتلقي االأفكار بالدائرة يف العام 2004 وحتى العام 2017 .
دبي  جمارك  .وتوجت  وابتكارا  فكرة   28 و  األفا   26 االفكار  ع��دد  وبلغ 
فعالياتها يف اأ�سبوع دبي لالبتكار �سمن �سهر االمارات لالبتكار بامل�ساركة 
الفاعلة كراعي رئي�سي يف ملتقى العرب لالبتك����������ار الذي تنظمه موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة يف مركز دبي التجاري العاملي خالل 

الفرتة من 26 اإىل 28 فرباير اجلاري.
القاها  رئي�سية  اأحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك دبي يف كلمة  واأك��د 
يف جل�سة االفتتاح مبلتقى العرب لالبتكار اأن امللتقى ميثل فر�سة ذهبية 
لتفاعل اأفكار املبدعني واملبتكرين العرب والتعريف بنخبة من االبتكارات 

التي طورها املبتكرون يف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية .
واأ���س��اف ج��م��ارك دب��ي ت��واك��ب م�سرية االب���داع واالب��ت��ك��ار يف ال��دول��ة من 
خالل االبتكارات املتميزة التي طورتها الدائرة لتح�سني م�ستوى االأداء 
واالبتكارات  االأف��ك��ار  ع��دد  بلغ  وق��د  العمل اجلمركي  يف خمتلف جوانب 
والعمالء  امل��وظ��ف��ني  قبل  م��ن  دب��ي  ج��م��ارك  يف  االأداء  لتطوير  امل��ق��دم��ة 
يف  بالدائرة  االأفكار  لتلقي  املوؤ�س�سية  االأنظمة  انطالق  منذ  واجلمهور 
وابتكارا  فكرة   28 و  األفا   26 نحو   2017 العام  وحتى   2004 العام 
تطبيق  من  املحقق  االنفاق  وتر�سيد  املرتاكمة  االإي���رادات  جمموع  وبلغ 
االأفكار واالبتكارات التي مت تنفيذها خالل هذه الفرتة نحو 1.7 مليار 

درهم .
و ح�سلت الدائرة على اأكرث من 120 جائزة يف جمال االبداع واالبتكار 
 35 دبي  عليها جمارك  التي ح�سلت  املوؤ�س�سي  التميز  وبلغ عدد جوائز 
جائزة . واأو�سح اأن موظفي جمارك دبي قاموا بتطوير ابتكارات نوعية 
االأداء  امل��ت��ط��ورة ورف���ع م�ستويات  ت��ق��دمي اخل��دم��ات اجل��م��رك��ي��ة  ب��ه��دف 

وت�سهيل التجارة وحركة امل�سافرين .
وقدمت جمارك دبي للم�ساركني يف ملتقى االمارات لالبتكار معامل من 
جتربتها يف االبداع و االبتكار عرب معر�ص لل�سور اأقامته الدائرة �سمن 
ابتكارات   10 الأف�سل  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف  امللتقى  فعاليات 

طورها املوظفون يف الدائرة خالل ال�سنوات املا�سية .

لبنى القا�سمي تفتتح فعاليات االبتكار لـ  »االحتادية للجمارك«

يبحث على مدار يومني اآفاق ال�سراكات والفر�ض اال�ستثمارية

املنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية ينطلق اليوم 

حل�سور وم�ساركة معايل املهند�ص بابلو 
ك��ام��ب��ان��ا وزي����ر ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة يف 
اأرنالدو  وم��ع��ايل  االإك����وادور،  جمهورية 
يف  االقت�سادية  التنمية  وزي��ر  كا�ستيلو  
ج��م��ه��وري��ة ه��ن��دورا���ص، وم��ع��ايل هوغو 
خارجية  وزي��ر  نائب  ريفريافرنانديز، 
لل�سوؤون  ال���دوم���ي���ن���ي���ك���ان  ج���م���ه���وري���ة 

االقت�سادية والتعاون الدويل.
كما ي�سارك يف املنتدى كذلك جمموعة 
هم  و  ف��ن��زوي��ال  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  م���ن 
مورا  فيلما  غريغوريو  خو�سيه  معايل 
ومعايل  اخل����ارج����ي����ة،  ال���ت���ج���ارة  وزي������ر 
كونرتيرا�ص  جوزيفينا  ماريل  الدكتور 
ال�سعبية  ال�����س��ل��ط��ة  وزي����ر  ه��رين��ان��دي��ز، 
لل�سياحة، ومعايل فيليك�ص بال�سين�سيا، 
الآ�سيا  ال�سعبية  ال�����س��ل��ط��ة  وزي����ر  ن��ائ��ب 
وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ وال�����س��رق االأو����س���ط، 
وم��ع��ايل رام���ون ج��وردي��ل��ز، ن��ائ��ب وزير 

ال�سلطة ال�سعبية للتعاون االقت�سادى.

الذي �سيبحث فيها اآفاق تعميق التعاون 
مع دولة االإمارات.

ك��م��ا ي�����س��ه��د امل��ن��ت��دى م�����س��ارك��ة فخامة 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����ص  ف��وك�����ص،  ف��ي�����س��ي��ن��ت��ي 
»�سنرتو  ���س��رك��ة  ورئ���ي�������ص  ل��ل��م��ك�����س��ي��ك 
جافرييا،  ���س��ي��زار  وف��خ��ام��ة  فوك�ص”، 
الرئي�ص الكولومبي ال�سابق ونخبة من 
واخلرباء  احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار 
و�سناع القرار من كل من دولة االإمارات 
ودول اأمريكا الالتينية، حيث �سيبحثون 
وعرب جل�سات املنتدى التفاعلية املكونات 
االأ�سا�سية لالأعمال واإعادة بناء �سال�سل 
اإم��داد جديدة وري��ادة التحول يف قطاع 
ال��ط��اق��ة واآف����اق ال��ن��م��و، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
التجارة  اأم���ام  االأب����واق  فتح  اآف���اق  بحث 
التي ي�سهدها العامل  املتغيريات  يف ظل 
ال��ي��وم، م��ع اال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة دبي 
الريادية يف جمال االقت�ساد االإ�سالمي 
ال�سريعة  اأحكام  مع  املوافقة  واملنتجات 

االإ�سالمية.
م�ساركة  امل��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  ت�سهد  ك��م��ا 
التينياً  م�سوؤواًل حكومياً   15 اأكرث من 
�سانز  غونزالي�ص  مانويل  معايل  منهم 
وزير اخلارجية يف جمهورية كو�ستاريكا، 
وم���ع���ايل اإغ���و����س���ت���و ارو���س��ي��م��ي��ن��ا وزي���ر 
بنما،  جمهورية  يف  وال�سناعة  التجارة 
ومعايل دول�سيديو دي ال غوارديا وزير 

االقت�ساد واملالية يف جمهورية بنما.
وي�����س��ارك يف امل��ن��ت��دى ك��ذل��ك وف��د رفيع 
الباراغواي  ج��م��ه��وري��ة  م���ن  امل�����س��ت��وى 
ي�����س��م م���ع���ايل غ��و���س��ت��اف��و ل��ي��ت��ي وزي���ر 
ال�������س���ن���اع���ة وال�����ت�����ج�����ارة، وم����ع����ايل ليا 
همربتو  ومعايل  املالية،  وزير  جمينيز، 
كوملان، نائب وزير االقت�ساد، باالإ�سافة 

عام  م��دي��ر  بوعميم  ���س��ع��ادة حمد  وق���ال 
غرفة جتارة و�سناعة دبي: “اليوم ومع 
ان��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
اأمريكا  ل��دول  لالأعمال  العاملي  املنتدى 
الالتينية 2018 ، فاإننا �سن�سهد اآفاقاً 
واال�ستفادة  ال��ع��الق��ات،  لتطوير  اأو���س��ع 
من املن�سة العاملية التي يتيحها املنتدى 
اقت�سادات  تواجه  التي  العقبات  لبحث 
دول اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، وال��ب��ح��ث عن 
روؤى م�ستقبلية لبناء ج�سور متكن من 
ب��ن��اء رواب����ط م�����س��ت��دام��ة ت��ع��زز م��ن قوة 
�سركات اأمريكا الالتينية يف املنطقة ويف 
االأ�سواق العاملية، وتفتح املجال يف الوقت 
اأم���ام جمتمع االأع��م��ال يف املنطقة  ذات��ه 
الكت�ساف الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة 

يف اأ�سواق القارة«.
وب���ني ���س��ع��ادت��ه اأن امل��ن��ت��دى ي��ع��د واح���داً 
جتمع  التي  العاملية  املن�سات  اأك��رب  م��ن 
ه����ذا احل�����س��ور رف��ي��ع امل�����س��ت��وى لبحث 
االقت�سادية  ال���ق���ط���اع���ات  م�����س��ت��ق��ب��ل 
بني  اال�ستفادة  حتقيق  وكيفية  املتنوعة 
جمتمعات االأعمال، كما اأنه يوؤكد �سعي 
متوا�سل  ب�سكل  العمل  على  دبي  غرفة 
االأ�سواق  يف  الفر�ص  اأف�سل  الكت�ساف 
لبناء  املتينة  االأ���س�����ص  وت��وف��ري  النا�سئة 
حقائق  على  مبنية  اقت�سادية  عالقات 
ومعلومات دقيقة، ومبا ي�سهم يف تعزيز 

التعاون االقت�سادي.  
اأه���م���ي���ة امل���ن���ت���دى ���س��م��ن �سعي  وت�����ربز 
الالتينية  اأمريكا  يف  العاملة  ال�سركات 
النمو  با�سرتاتيجيات  التفكري  الإع���ادة 
اتخاذ  اإىل  وال��ت��ط��ل��ع  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا،  ال��ت��ي 
جديدة  اآل��ي��ات  لتبني  ج��ري��ئ��ة  خ��ط��وات 
وتذليل  اخل����ا�����ص،  ال���ق���ط���اع  ل��ت��ن��م��ي��ة 

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي )رعاه 
الثانية  ال���دورة  فعاليات  تنطلق  اهلل(، 
م���ن امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي ل��الأع��م��ال لدول 
غرفة  تنظمها  التي  الالتينية  اأمريكا 
يف  الثالثاء  اليوم  دب��ي  و�سناعة  جت��ارة 
فندق اأتالنت�ص بدبي، وذلك حتت �سعار 

“توا�سل، تعاون، منو« .
وي�����س��ت��ق��ط��ب امل��ن��ت��دى ن��خ��ب��ة م���ن كبار 
ال�سخ�سيات على م�ستوى القارة، والذين 
حاليني  دول  روؤ�ساء  مقدمتهم  يف  ياأتي 
و�سابقني، ووزراء للخارجية واالقت�ساد 
والتنمية  والتجارة  وال�سناعة  واملالية 
اإىل  باالإ�سافة  وال�سياحة،  االقت�سادية 
ال��ق��رار واخلرباء  �سناع  ع��دد كبري من 
اآفاق  �سيبحثون  وال���ذي���ن  وامل��خ��ت�����س��ني 
االرتقاء بالواقع االقت�سادي عرب اإيجاد 

احللول للتحديات احلالية. 
ويلقي �سعادة ماجد �سيف الغرير، رئي�ص 
جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�سناعة دبي 
ل��ل��م��ن��ت��دى والتي  ال��ك��ل��م��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة 
ودوره  املنتدى  اأهمية  على  فيها  ي��وؤك��د 
اقت�سادية  ع���الق���ات  وب���ن���اء  ت��ع��زي��ز  يف 
الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  دول  م��ع  م�ستدامة 
كما تلقي معايل رمي اإبراهيم الها�سمي، 
وزي���رة دول���ة ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون الدويل، 
دبي،   2020 اإك�سبو  ملكتب  العام  املدير 
االإم����ارات، يف ح��ني �ست�سهد  كلمة دول��ة 
خا�سة  حوارية  جل�سة  املنتدى  فعاليات 
كارلو�ص  خ����وان  ال��رئ��ي�����ص  ف��خ��ام��ة  م���ع 
فاريال رودريغيز، رئي�ص جمهورية بنما 

التجارة  ح��ري��ة  ت��ع��وق  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات 
احلر�ص  مع  الالتينية،  اأمريكا  �سمن 

على ا�ستك�ساف اأ�سواق جديدة.
كما تربز اأهمية املنتدى العاملي لالأعمال 
لدول اأمريكا الالتينية لت�سليط ال�سوء 
ع��ل��ى اآف�����اق ال���ت���ع���اون وال�������س���راك���ات بني 
واالأ�سواق  جهة  من  املنطقة  ودول  دب��ي 
وال�سيما  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن  الالتينية 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  دول  اه��ت��م��ام  يف ظ��ل 
باإيجاد حمركات منو اإ�سافية والتعاون 
مع �سركاء االأعمال لتعزز مكانتها كاأحد 

اأهم االأ�سواق االقت�سادية عاملياً.
املناق�سات  خ��الل  م��ن  امل��ن��ت��دى  وي�سهم 
ت�سكيل  يف  جل�ساته،  بها  �ستحفل  ال��ت��ي 
والتعرف  التبادل  لتعزيز  جديدة  اآف��اق 
املتاحة،  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال���ف���ر����ص  اإىل 
القادرة  امل��ح��ف��زات  ط��رح  اإىل  باالإ�سافة 
على تعزيز التبادل يف خمتلف املجاالت 
وهي  اأ�سا�سية  ركائز  ع��رب   االقت�سادية 
حت���دي���د حم���رك���ات ال��ن��م��و ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، وا���س��ت��ك�����س��اف �سبل 
ومناق�سة  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف  ت���ط���وي���ره���ا 
االآليات  ومناق�سة  النا�سئة  ال�����س��راك��ات 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  ل����دول  ال��ت��ي مي��ك��ن 
يف  موقعها  حت��دي��د  اإع����ادة  خاللها  م��ن 

منظومة االقت�ساد العاملي.
كما �سيبحث املنتدى بناء روابط دولية 
نطاق  خ��ارج  والعمل  جديدة،  واإقليمية 
امل�سارات التجارية التقليدية، باالإ�سافة 
اإىل تعزيز التعاون والروابط امل�ستقبلية 
من خالل الرتكيز على الفر�ص املتاحة 
واأمريكا  دبي  النا�سئة يف  ال�سركات  اأمام 
االقت�ساد  ت��ط��ور  ���س��وء  يف  ال��الت��ي��ن��ي��ة 

العاملي.

خالل اجتماع تن�سيقي مع جمموعة عمل قطاع املراكز التجارية

غرفة ال�سارقة تبحث تطوير مهرجانات الت�سوق والعرو�ض الرتويجية 
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اأك���دت 
الت�سوق  م��ه��رج��ان��ات  ت��ط��وي��ر  ع��زم��ه��ا 
على  تنظمها  التي  املو�سمية  والعرو�ص 
م���دار ال��ع��ام، مل��وا���س��ل��ة االرت���ق���اء مبكانة 
املهرجانات  ت��ن��ظ��ي��م  ق��ط��اع  يف  االإم������ارة 
وال��ع��رو���ص ال��رتوي��ج��ي��ة وت��ع��زي��ز اأث���ره 
جتارة  بقطاع  النهو�ص  على  االإي��ج��اب��ي 

التجزئة يف ال�سارقة.
تعزيز  على  حر�سها  الغرفة  اأك��دت  كما 
قطاع  عمل  جمموعة  مع  التعاون  اأط��ر 

التي  اجلهة  باعتبارها  الت�سوق،  مراكز 
وتعك�ص  مبا�سرة  ب�سورة  القطاع  متثل 
اإيجاد  يف  ُي�سهم  مب��ا  احل��ق��ي��ق��ي،  واق��ع��ه 
بفعاليات  ل���ل���خ���روج  ج������ادة  ت�������س���ورات 

ا�ستثنائية يف املرحلة املقبلة.
جاء ذلك خالل اجتماع تن�سيقي عقدته 
الغرفة مع جمموعة عمل قطاع مراكز 
الت�سوق يف مقرها اأم�ص، برئا�سة ابراهيم 
العالقات  اإدارة  م��دي��ر  اجل����روان  را���س��د 
االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت�����س��وي��ق، وح�����س��ره من 
جانب الغرفة هنا ال�سويدي رئي�ص ق�سم 
اآل  اأحمد  وعلياء  وال��ع��رو���ص،  املهرجان 

علي تنفيذي املهرجان والعرو�ص، واأمل 
اإىل جانب  اإع���الم���ي،  احل��و���س��ن��ي حم���رر 
حممد بن فار�ص رئي�ص ق�سم الت�ساريح 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف  التجارية 

يف ال�سارقة.
يف ح��ني ���س��ارك يف االج��ت��م��اع م��ن جانب 
جمموعة عمل قطاع مراكز الت�سوق، كل 
�سيتي  الت�سويق يف  لينا حمد مدير  من 
���س��رور مدير  ال�����س��ارق��ة، وحم��م��د  �سنرت 
ون�سرين  م��ول،  ميغا  الت�سويق يف مركز 
مركز  يف  الت�سويق  مدير  م�ساعد  ب��ّك��ار 
ميغا مول، وحمد اللواتي مدير املراكز 

املجتمعية متاجر، وبدرية حممد مديرة 
الت�سويق لدى “متاجر.

وق����ال اب��راه��ي��م را���س��د اجل�����روان مدير 
والت�سويق  االقت�سادية  العالقات  اإدارة 
م�ستقبل  بحث  االجتماع  اإن  الغرفة،  يف 
م����ه����رج����ان����ات ال����ت���������س����وق وال����ع����رو�����ص 
على  الغرفة  تنظمها  التي  الرتويجية 
م�����س��ت��وى االإم��������ارة، ون��اق�����ص ع�����دداً من 
املرئيات التي من �ساأنها اأن تقدم اإ�سافة 
تنظيم  جم��ال  يف  ال�سارقة  ملكانة  قيمة 
ب�سكل  وتنعك�ص  والعرو�ص  املهرجانات 
اإي��ج��اب��ي ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ص ب��ق��ط��اع جتارة 

التجزئة باالإمارة.
واأك������د اجل�������روان ح���ر����ص ال���غ���رف���ة على 
التعاون الفاعل مع قطاع مراكز الت�سوق 
واإيجاد ت�سورات جادة  امل�سرتك  والعمل 
املرحلة  ا�ستثنائية يف  بفعاليات  للخروج 
الرتويجي  اجلانب  تفعيل  عرب  املقبلة، 
وت���ق���دمي م��زي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات خالل 
التجارية  امل���راك���ز  يف  ال��ت�����س��وق  م��وا���س��م 
اإىل ج��ان��ب تنويع  امل��رك��زي��ة،  واالأ����س���واق 
الفائزين  للمت�سوقني  املقدمة  اجلوائز 
واالأ�سبوعية  ال��ي��وم��ي��ة  ب��ال�����س��ح��وب��ات 
واخل�����ت�����ام�����ي�����ة خ���������الل امل�����ه�����رج�����ان�����ات 

والعرو�ص.
ناق�ص  اأن االجتماع  اإىل  واأ�سار اجل��روان 
اجلهات  لتحفيز  ج��دي��دة  اآل��ي��ات  و���س��ع 
احلكومية املعنية على امل�ساركة بهذا النوع 
من االأح��داث الرتويجية، ملا لذلك من 

اأثر اإيجابي يف اإثراء الفعاليات املختلفة 
املهرجانات  ف�����رتة  خ�����الل  ت���ق���ام  ال���ت���ي 
الغرفة  ح��ر���ص  اإىل  الف��ت��اً  وال��ع��رو���ص، 
اال�ستبيانات  نتائج  من  اال�ستفادة  على 
ب�ساأن  املا�سي  العام  خالل  اأجرتها  التي 
مقرتحات  وتطبيق  املهرجانات  تطوير 
اجلمهور املبتكرة واملتميزة مبا يتنا�سب 
وب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ع طبيعة 
ال����دوائ����ر وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة وعدد 
م���ن م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، مبا 
ت�سويقية  كوجهة  ال�سارقة  �سمعة  يعزز 
ال��زوار من دول عدة  اإقليمية ت�ستقطب 
بنية حتتية حديثة يف  م��ن  ب��ه  مل��ا متتاز 
ت�����س��وق ع�سرية  ه���ذا اجل��ان��ب وم���راك���ز 
االأ�سرة  احتياجات  كافة  تلبي  ومتنوعة 

واالأفراد.
وت�����س��ه��د ال�����س��ارق��ة زي�����ادة م��ت�����س��ارع��ة يف 
الت�سوق  مل���راك���ز  امل��خ�����س�����س��ة  امل�����س��اح��ات 
يتوقع  ال��ت��ي  التجزئة  وجت���ارة  ال��ك��ربى 
قدم  3 ماليني  اأك��رث من  اإىل  ت�سل  اأن 
مربع )اأكرث من 278 األف مرت مربع( 
يجري  ح���ي���ث   ،2020 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
العمل على تطوير وتو�سعة العديد من 
االإم���ارة،  م�ستوى  على  الت�سوق  م��راك��ز 
لال�ستفادة من خطة احلكومة لتطوير 
املناطق  تطوير  واإع���ادة  ال�سارقة  اأح��ي��اء 
املتوا�سل  النمو  ي��واك��ب  مب��ا  احل�سرية 
جذب  كمحطة  ال�سارقة  ت�سهده  ال���ذي 

�سياحي على امل�ستويني املحلي والعاملي.

واإجنازات ملمو�سة يف موؤ�سرات االبتكار 
تناف�سية  زي���ادة  يف  �ساهم  مم��ا  العاملية، 

الدولة االقت�سادية.
الهيئة  فعاليات  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
تركز على طالب اجلامعات باعتبارهم 
فئة مهمة ت�سرف على الدخول يف �سوق 
الطالب  العمل يف حماولة ال�ستقطاب 
املواطنني للعمل يف قطاع اجلمارك يف 
الدولة وزيادة وعيهم وقناعتهم باأهمية 

العمل يف هذا القطاع احليوي.
عمل  ف��ري��ق  بت�سكيل  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ام���ت 
االإدارات  م��ن  م��وظ��ف��اً   14 م��ن  يتكون 
الفعاليات  لتنفيذ  بالهيئة  املختلفة 
اخلا�سة ب�سهر االإمارات لالبتكار، حيث 
يتوىل الفريق ترتيب وتنظيم فعاليات 
تنفيذ  م����واق����ع  يف  امل���ع���ت���م���دة  ال��ه��ي��ئ��ة 

الفعاليات يف كافة اإمارات الدولة.

•• اأبوظبي -وام:

افتتحت معايل ال�سيخة لبني بنت خالد 
فعاليات  زاي��د  جامعة  رئي�سة  القا�سمي 
االبتكار التي نظمتها الهيئة االحتادية 
للجمارك يف مقر اجلامعة بدبي خالل 
الهيئة يف  م�ساركة  الرابع من  االأ�سبوع 
 .2018 لعام  االإم��ارات لالبتكار  �سهر 
ا�ستعرا�ص  الهيئة  فعاليات  وت�سمنت 
ال�����س��اح��ن��ة ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
للمركبات  اجل���ان���ب���ي  امل���ا����س���ح  ج����ه����از 
طالبات  اأم�������ام   ،Backscatter
اجل���ام���ع���ة ب��وا���س��ط��ة ف���ري���ق ع��م��ل من 

موظفي الهيئة.
التي  احل��ظ  منفذ  لعبة  كما مت عر�ص 
ابتكرتها الهيئة كلعبة تفاعلية لتعريف 
باملنافذ  امل��ج��ت��م��ع  وف���ئ���ات  ال���ط���ال���ب���ات 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��دول��ة،  يف  اجلمركية 
بدور  للتعريف  �سامل  معر�ص  تنظيم 
العمل  يف  للجمارك  االحت��ادي��ة  الهيئة 
اجل���م���رك���ي وع���ر����ص اإجن����ازات����ه����ا على 
والدويل.  واالإقليمي  املحلي  ال�سعيد 
من  كبرياً  تفاعاًل  الفعاليات  و�سهدت 
حر�سن  الالتي  اجلامعة  طالبات  قبل 
�سخ�سية  تفتي�ص  جت���ارب  اإج����راء  على 
ال�ساحنة  ب���وا����س���ط���ة  ال��ب�����س��ائ��ع  ع���ل���ى 

الذكية.
القا�سمي  لبني  ال�سيخة  معايل  واأب��دت 
حققتها  ال��ت��ي  ب����االإجن����ازات  ���س��ع��ادت��ه��ا 
ل��ل��ج��م��ارك وقطاع  ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة 
اجلمارك يف الدولة على �سعيد االبتكار 
وتطوير العمل اجلمركي مما �ساهم يف 
التناف�سية  موؤ�سرات  يف  ال��دول��ة  ارت��ق��اء 
بع�ص  يف  االأوىل  امل���راك���ز  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 

اأب��رزه��ا موؤ�سر م��دى فعالية  امل��وؤ���س��رات 
هيئات اجلمارك.

قطاع  اإجن�������ازات  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك������دت 
اجلمارك يف الدولة متثل م�سدر فخر 
م�سرية  اإم��ارات��ي،  مواطن  لكل  واعتزاز 
حماية  يف  اجل��م��ارك  ق��ط��اع  اأهمية  اإىل 
وتعزيز  التجارة  وتي�سري  املجتمع  اأم��ن 

التعاون مع العامل اخلارجي.
االبتكار  اأخ��رى، نظم فريق  ناحية  من 
يف الهيئة فعالية خا�سة يف ملتقى زايد 
بن حممد العائلي بدبي اأوائل االأ�سبوع 
اجلاري لعر�ص ال�ساحنة الذكية وجهاز 
 ،Backscatter اجل��ان��ب��ي  امل�����س��ح 
ولعبة منفذ احلظ، حيث مت تخ�سي�ص 
م���ك���ان ل��ع��ر���ص ال�����س��اح��ن��ة وال��ل��ع��ب��ة يف 
مما  بامللتقى،  ال�سعبي  ال�سوق  منت�سف 
ورغبتهم  ال����زوار  ع��دد  زي���ادة  يف  �ساهم 

يف خ��و���ص جت��رب��ة ل��ع��ب��ة م��ن��ف��ذ احلظ 
واالطالع على جهاز امل�سح وجتربته.

واأب�����������دى م����ع����ايل امل����ف����و�����ص ع���ل���ي بن 
�سعادته  الهيئة،  رئي�ص  الكعبي  �سبيح 
ال��ه��ي��ئ��ة يف  تنظمها  ال��ت��ي  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اإطار �سهر االإمارات لالبتكار، كما اأبدى 
اجلماهريي  االإقبال  مب�ستوى  �سعادته 
فيها،  وامل�����س��ارك��ة  الفعاليات  تلك  على 
مما يعك�ص ارتفاع م�ستوى الوعي لدى 
املدرا�ص  املجتمع، خ�سو�ساً طلبة  فئات 
حماية  يف  اجلمارك  ب��دور  واجلامعات، 

املجتمع وتي�سري االإجراءات.
ولفت معاليه اإىل اأن االبتكار يف العمل 
اجلمركي ياأتي يف مقدمة حماور العمل 
اجلمارك  ودوائ���ر  الهيئة  يف  اجلمركي 
اإىل اأن قطاع اجلمارك  املحلية، م�سرياً 
متقدمة  م����راك����ز  ح���ق���ق  ال�����دول�����ة  يف 
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املال والأعمال

الزيودي يفتتح اأعمال املوؤمتر العربي االأول الإدارة االأرا�سي والعقارات بدبي

عرب من�سة »النوتة العطرية« يف جميع فروعها
»عبدال�سمد القر�سي« توظف 

»الذكاء اال�سطناعي« خلدمة عمالئها
•• العني – الفجر

اأعلنت �سركة عبدال�سمد القر�سي رائدة �سناعة العطور توظيف »الذكاء 
العطرية  هويتهم  حتليل  من  ومتكينهم  عمالئها  خلدمة  اال�سطناعي« 
واختيار االأ�سناف العطرية املنا�سبة لهم، اإذ يحمل امل�سروع الذي يعد االأول 

من نوعه م�سمى »النوتة العطرية«.
حول  املنت�سرة  معار�سها  يف  �ستتوفر  اخلدمة  ف��اإن  ال�سركة  بيان  وبح�سب 
ال�سهر  اعتباراً من  400 �سالة عر�ص  ال  والتي يزيد عددها عن  العامل 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  توظيف  يف  امل�����س��روع  ف��ك��رة  تتلخ�ص  حيث  احل���ايل، 
ك�سلوك مت تطويره وفق خ�سائ�ص معينة، لتمكني الربامج احلا�سوبية من 
على  العميل  مل�ساعدة  واأمن��اط عملها،  الب�سرية  الذهنية  القدرات  حماكاة 

الو�سول اإىل العطر املنا�سب الهتماماته.
اأحد  ال��ذي ميثل  املنطق  العواطف اىل جانب  العطر على  اختيار  ويعتمد 
العائلة  نف�ص  م��ن  املف�سلة  ع��ط��ورك  لتتبع  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  عنا�سر 
العطرية، والعائلة التي ينتمي اإليها العطر من خالل حتليل املكونات التي 

ت�سنع الرائحة.
املثال،  �سبيل  على  ثانوية،  فئات  اإىل  العطرية  العائالت  تق�سيم  وميكن 
حيث متلك عائالت العطور ال�سرقية اأربعة فئات: ال�سرقي الناعم، الزهور 
متلك  عطرية  عائلة  وك��ل  اأخ���رى،  �سرقيات  ال�سرقي،  اخل�سب  ال�سرقية، 
باأنها  العميل  ُت�سعر  التي  العطور  �ستختار  وبالغريزة  ف��ري��دة،  �سخ�سية 

منا�سبة، عندما جتد رائحتك املف�سلة.   

»بنك ال�سحة« بال�سراكة مع »جتربة دبي ال�سحية« 
يطلق حزمة ذكية لتعزيز ال�سياحة العالجية يف دبي

•• دبي-الفجر:

اأعلن “بنك ال�سحة”، ال�سركة العاملية التي تعمل يف جمال اإدارة الرعاية 
ال�سحية، بال�سراكة مع “جتربة دبي ال�سحية”، وهي العالمة التجارية 
عاملية  االإم��ارة كوجهة  لتعزيز مكانة  بدبي  ال�سحة  اأطلقتها هيئة  التي 
“�سمارت  ا�سم  حتمل  ذكية  خدمات  حزمة  تد�سني  العالجية،  لل�سياحة 
�سمارت كبري من�سة  وت�سكل  دب��ي،  العالجية يف  ال�سياحة  لتعزيز  كري” 
توا�سل موحدة لراغبي ال�سياحة العالجية ت�سمن ب�سال�سة التن�سيق بني 
�سركات تقدمي الرعاية ال�سحية، واحل�سول على راأي طبي ثان، وت�سهيل 
حجوزات الطريان، وخدمة اإ�سدار التاأ�سريات، واالإقامة، واالنتقال من 

واإىل املطار، واالأن�سطة الرتفيهية، ودعم ما بعد العالج.
اإم��ارة دبي من حلول ال مثيل  وتعك�ص هذه اخلدمة املتطورة ما توفره 
له الأف�سل ما ميكن تقدميه يف جمال ال�سحة والرعاية مع �سيافة على 
م�ستوى عاملي وخدمات متكاملة، اإىل جانب اأماكن جذب �سياحي متعددة، 

تلبي احتياجات الزوار القادمني من خمتلف اأنحاء العامل. 
وقال ر�سا جعفر، رئي�ص جمل�ص اإدارة “بنك ال�سحة”: يقدم بنك ال�سحة 
خدمات متكاملة ذات جودة عالية مع خدمة عمالء متميزة وذلك من 
خالل حمفظة �ساملة، ويف �سوء االإيقاع ال�سريع للحياة وكرثة ارتباطات 
وتنوع  االإنرتنت  املتاحة عرب  املعلومات  ووف��رة  لالأفراد  اليومية  احلياة 
ال�سعوبة   من  اأ�سحى  فقد  العالجية،  والفر�ص  املتخ�س�سني  خ��ي��ارات 

اتخاذ القرارات ال�سحيحة وترتيب خطة عالج ناجحة.
لراغبي  اال�ستجمام  جت��ارب  اأرق��ى  كري  �سمارت  “تقدم  جعفر:  واأ���س��اف 
ال�سياحة العالجية من خالل و�سع اإطار تنظيمي ال يحمي حقوق هوؤالء 
متكاماًل  وتن�سيقاً  معتمدة  خدمات  اأي�ساً  يقدم  واإمن��ا  فح�سب،  ال�سياح 
الدولية للجودة  املعايري  اأعلى  بني �سركات تقدمي اخلدمات مع �سمان 

والتميز«.
ال�سياح القادمون للعالج يف دبي بفريق يتمتع بخربة كبرية  و�سيحظى 
والعثور  االأ���س��ع��ار،  اأف�سل  اإىل  وال��و���س��ول  املقارنة  يف  مل�ساعدتهم  وذل��ك 
احل�سول  ل�سمان  وذل��ك  املواعيد،  وترتيب  املنا�سب،  االخت�سا�سي  على 
كري”  “�سمارت  خدمات  و�ست�ساحب  ومريحة،  �سهلة  �سفر  جتربة  على 
ال�����س��ي��اح خ���الل خمتلف ف����رتات  ال��رح��ل��ة ال��ع��الج��ي��ة م��ن خ���الل تقدمي 
خدمات �ساملة تركز على راحة املري�ص، وت�سمل على �سبيل املثال، ولي�ص 
ف�ساًل عن  والفنادق،  الطريان  التاأ�سرية، وحجوزات  اإج��راءات  احل�سر، 
توفري جمموعة من اخلدمات اللوج�ستية، وكما متكن اخلدمة ال�سياح 
لرحلة  م�سبق  ب�سكل  التخطيط  م��ن  عالجية  خ��دم��ات  ع��ن  الباحثني 
العالج الطبي اأو عالج االأ�سنان اأو العالج التجميلي اأو الرعاية الطبية 

قبل �سفرهم.
وتقدم �سمارت كري التابعة ل�تجربة دبي ال�سحية، والتي ميكن الو�سول 
اإليها من خالل املوقع االإلكرتوين www.dxh.ae ثالثة خيارات: 
االأزرق وهي احلزمة االأ�سا�سية التي تقدم البحوث واالإحاالت فيما يتعلق 
بخيارات العالج، بينما تقدم الع�سوية الف�سية والذهبية خدمات تنظيم 
الرحلة مع مدير ح�سابات خم�س�ص وخدمة اال�ستقبال وتن�سيق الرعاية 

ال�سحية ال�ساملة. 

•• دبي -وام:

اأحمد  ب��ن  ث��اين  الدكتور  معايل  افتتح 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  الزيودي 
اأع���م���ال امل���وؤمت���ر ال��ع��رب��ي االأول  ام�����ص 
الإدارة االأرا�سي والعقارات الذي تنظمه 
االأرا������س�����ي واالأم��������الك يف دبي  دائ������رة 
“�سانت  فندق  يف  اأي���ام  ثالثة  وي�ستمر 
 “ �سعار  حتت  بدبي  احلبتور  ريج�ص” 

نحو تطوير عمراين م�ستدام “.
التي  الفعاليات  اإط��ار  يف  املوؤمتر  وياأتي 
“ �سهر  بالتزامن مع  ال��دائ��رة  تنظمها 
“ وذلك   2018 ل��الب��ت��ك��ار  االإم������ارات 
وال�سبكة  ال��دويل  البنك  مع  بال�سراكة 
وموئل  االأرا������س�����ي  الأدوات  ال���ع���امل���ي���ة 
العربية  ال��دول  وجامعة  املتحدة  االأمم 
ويهدف  للم�ساحة.  ال��ع��رب��ي  واالحت����اد 
وتطوير  امل��ع��رف��ة  ت���ب���ادل  اإىل  امل���وؤمت���ر 
القدرات  وت��ن��م��ي��ة  االإق��ل��ي��م��ي  ال��ت��ع��اون 
االأرا����س���ي  اإدارة  جم����ال  يف  واالب���ت���ك���ار 
التنمية  لتعزيز  ال��ع��ق��اري  واالإ����س���الح 
املنطقة  يف  واالقت�سادية  االجتماعية 

العربية.
وق����ال م��ع��ايل ث���اين ال���زي���ودي يف كلمة 
افتتاح املوؤمتر اإن دولة االإمارات �سهدت 
االأربعة  ال��ع��ق��ود  يف  مم��اث��ل��ة  ت��غ��ي��ريات 
ال�سكان  ع�����دد  ت�����س��اع��ف  اإذ  امل���ا����س���ي���ة 
وم�ساحة املدن واملناطق احل�سرية عدة 
ا�ستطاعت  ذلك  اأنه مع  مرات مو�سحا 
دولة االإمارات بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة 
الر�سيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�سيطرة على تلك العوامل والتخفيف 
واالقت�سادي  االج��ت��م��اع��ي  اأث���ره���ا  م��ن 
التخطيط  �سيا�سة  ا�ستندت  اإذ  والبيئي 
احل�سري واإدارة االأرا�سي والعقارات يف 
االإمارات على فهم كامل وعميق لدوافع 
وحمركات النمو احل�سري وعلى التنبوؤ 

باملتغريات امل�ستقبلية واال�ستعداد لها.

للموؤمتر  احل���واري���ة  اجل��ل�����س��ة  وخ����الل 
العربي االأول الإدارة االأرا�سي والعقارات 
ب��ن جمرن  بطي  �سلطان  ���س��ع��ادة  اأ���س��ار 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة االأرا����س���ي واالأم���الك 
التي  ال��ك��ث��رية  ال��ت��ط��ورات  اإىل  دب���ي  يف 
�سهدتها اأرا�سي دبي الفتا اإىل ما و�سلت 
اإليه من اإجنازات غري م�سبوقة اإقليمًيا 

وعاملًيا منذ ن�ساأتها يف العام 1960.
املهم  ال������دور  اإىل  اب����ن جم����رن  واأ�����س����ار 
وال��ب��ارز ال��ذي تلعبه ال��دائ��رة يف حفظ 
امل�ستثمرين ومن �سمنها  حقوق جميع 
امل����راأة ال��ت��ي متتلك ال��ي��وم ح���وايل 30 
اإ�سافة اإىل  باملائة من العقارات يف دبي 
تظهر  التي  الدائرة  البيانات يف  قاعدة 
�سوق  يف  خمتلفة  جن�سية   220 متلك 

دبي العقاري.
قانونا   16 اإ����س���دار  مت  اأن����ه  اإىل  ون����وه 
اأجل  من  العقاري  التطوير  بخ�سو�ص 
التطوير  اخل��دم��ات يف  اأف�����س��ل  ت��وف��ري 
اأنظمة  تتبع  دب��ي  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع��ق��اري 
خالل  العقاري  بالت�سجيل  لها  ت�سمح 

ال�سيما واأن جميع البيانات  دقيقة   30
العقارية م�سجلة يف ال�سجل العقاري يف 

قاعدة بيانات اأرا�سي دبي .
املبدئي  الت�سجيل  قانون  “ اإن   : وق��ال 
الذي مت اإن�ساوؤه يف العام 2008 الأول 
دبي  العامل فقط يف  مرة على م�ستوى 
مت التعديل عليه يف العام 2013 حيث 
ت�سجل دبي �سنويا اأكرث من 75.000 
“اأرا�سي  اأن  اإىل  الفتا  ت�سجيل  عملية 
االإجن����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  دبي” حققت 
اإىل  نظامها  حت��وي��ل  ا�ستطاعت  ح��ي��ث 
تتطلع  ك��م��ا  ت�سني”  “البلوك  تقنية 
اإطالق  اإىل  القادمتني  ال�سنتني  خالل 
اجلميع  ميكن  ال��ذي  الذاتي  الت�سجيل 
من الت�سجيل من اأي مكان حول العامل 

حتى لو كان خارج دبي”.
ومت خالل املوؤمتر ت�سليط ال�سوء على 
املعلومات  اإدارة  “ا�ستخدام  مو�سوعات 
والتقنيات احلديثة  املكانية  اجلغرافية 
لالأرا�سي  اجل���ي���دة  احل���وك���م���ة  ل���دع���م 
حوكمة  و”اإ�سهام  االأرا�سي”  واإدارة 

التنمية  اأه�����داف  حتقيق  يف  االأرا����س���ي 
احل�سرية  اخل��ط��ة  وتنفيذ  امل�ستدامة 
اجلديدة يف الدول العربية” و “اإ�سالح 

حوكمة االأرا�سي: منظور عاملي”.
على  ل��ل��م��وؤمت��ر  االأول  ال��ي��وم  وا���س��ت��م��ل 
�سهدت  ال���ت���ي  االف���ت���ت���اح���ي���ة  اجل��ل�����س��ة 
العديد من  امل�سوؤولني  م��ن  ع��دد  اإل��ق��اء 
الدول  “منظور  اأه��م��ه��ا  وم���ن  امل��ح��اور 
ال��ع��رب��ي��ة ح���ول اأه��م��ي��ة ح�����س��ن حوكمة 
لتعزيز  االأرا�����س����ي  واإدارة  االأرا�����س����ي 
واالقت�سادية”  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
احلوكمة  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ه��ن��ي��ني  و”دور 
الر�سيدة لالأرا�سي واإدارتها يف املنطقة 
من  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل�����س��ة  ويف  العربية”. 
�سبل  امل��ت��ح��دث��ون  ت���ن���اول  االأول  ال���ي���وم 
العقاري  لال�ستخدام  االأرا���س��ي  توفري 
واال�ستثمار  امل�������س���ت���دام���ة  واالأع�����م�����ال 
امل��ح��اور يف اجلل�سة  اأه���م  ت��ن��اول��ت  فيما 
الزراعي:  واال�ستثمار  االأرا�سي  “اإدارة 
حتديات ودرو�ص من منظور ال�سودان” 
اأنظمة  ل��دع��م  اجل��دي��دة  “التقنيات  و 

و�سيا�سات  والعقارات  االأرا�سي  ت�سجيل 
و�سرائبها” و”خربة  العقاري  التقييم 
دبي الرثية يف احل�سول على االأرا�سي 
ل�����الأغ�����را������ص ال����ع����ق����اري����ة واالأع������م������ال 

امل�ستدامة واال�ستثمار” .
ثالثة  على  الثالثة  اجلل�سة  وا�ستملت 
حم����اور ف��ن��ي��ة م��ت��زام��ن��ة ت��ن��اول��ت على 
امللكية”  املراأة وحقوق  “حقوق  التوايل 
املمتلكات  وح��ق��وق  االأرا���س��ي  و”حماية 
و”التقنيات  والالجئني”  ل��ل��ن��ازح��ني 
االأرا�سي  ت�سجيل  نظم  لدعم  اجلديدة 
والعقارات وتقييم املمتلكات وال�سيا�سات 
ال�����س��ري��ب��ي��ة. ويف اجل��ل�����س��ة ال��راب��ع��ة مت 
مو�سوعات   4 ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�����س��ل��ي��ط 
حوكمة  ب�ساأن  القدرات  “تنمية  �سملت 
و  اأفريقيا”  ����س���م���ال  يف  االأرا��������س�������ي 
الأغرا�ص  االأرا����س���ي  ع��ل��ى  “احل�سول 
و  واال�ستثمار”  امل�����س��ت��دام��ة  االأع���م���ال 
“التقنيات اجلديدة لدعم نظم ت�سجيل 
االأرا�سي والعقارات و”تقييم املمتلكات 

وال�سيا�سات ال�سريبية “ .

اأبوظبي تربم اتفاقية امتياز مع �سركة »اإنبك�ض« اليابانية

�سلطان اجلابر: االتفاقية توؤكد على اأهمية العالقات االقت�سادية بني دولة االإمارات واليابان 
•• اأبوظبي-وام:

وق��ع��ت ���س��رك��ة ب����رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة “ اأدن�����وك “ 
ح�سلت  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اإنبك�ص”   “ ���س��رك��ة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة 
زاكوم  حقل  امتياز  يف   10% على  االأخ���رية  مبوجبها 
ال�سفلي البحري. ووفقا لالتفاقية تتوىل �سركة تطوير 
النفط اليابانية زاكوم ال�سفلي “جودكو زاكوم ال�سفلي” 
يف  االأم  ال�سركة  ح�سة  اإدارة  اإنبك�ص  ل�سركة  اململوكة 
الدكتور  م��ع��ايل  اأدن����وك  ع��ن  االتفاقية  وق��ع  االم��ت��ي��از. 
�سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�ص التنفيذي 
وجمموعة  اأدن����وك  الوطنية  ظبي  اأب���و  ب���رتول  ل�سركة 
اإنبك�ص تو�سياكي كيتامورا  �سركاتها .. فيما وقعها عن 

الرئي�ص والرئي�ص التنفيذي ل�سركة اإنبك�ص.
وت�سري االتفاقية ملدة 40 عاما ويبداأ العمل بها اعتبارا 
متديد  اأي�سا  مت  فيما   .. املقبل  مار�ص  من  التا�سع  من 
ملدة  الدلخ  واأم  �سطح  امتياز  يف  اإنبك�ص  �سركة  ح�س�ص 
بح�ستها البالغة %40 يف  �ستحتفظ  حيث  عاما   25
من  ال��دل��خ  اأم  حقل  امتياز  يف  ح�ستها  و�ستزيد  �سطح 

.40% اإىل   12%
م�ساركة  ر�سم  درهم  مليار   2.2 اإنبك�ص  �سركة  وقدمت 

اأدنوك  اإدارت���ه  �ستتوىل  ال��ذي  ال�سفلي  زاك��وم  امتياز  يف 
نيابة   - اأدن����وك  جمموعة  ���س��رك��ات  اإح���دى   - البحرية 
عن ال�سركاء االآخرين كما قدمت اإنبك�ص 920 مليون 
درهم لتمديد ح�ستها يف امتياز �سطح و اأم الدلخ. وبهذه 
الهندية  ال�سركات  ائتالف  اإىل  اإنبك�ص  تن�سم  اخلطوة 
الهندية  الطبيعي  وال��غ��از  النفط  �سركة  ت��ق��وده  ال���ذي 
فيدي�ص ك�سريك يف امتياز زاكوم ال�سفلي. وميثل امتياز 
زاكوم ال�سفلي اإحدى مناطق االمتياز الثالثة اجلديدة 
“اأدما  ل�سركة  ال�سابق  االم��ت��ي��از  تق�سيم  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
العائد  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��اط��ق  العاملة” يف 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكات  نطاق  وتو�سيع  االقت�سادي 
وتبادل اخلربات التقنية ومتكني الو�سول اإىل االأ�سواق 
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  وق��ال معايل  اأك���رب.  ب�سكل 
العالقات  اأهمية  على  االتفاقية  ه��ذه  “ ت��وؤك��د  اجل��اب��ر 
وال��ي��اب��ان حيث متتد  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  االقت�سادية 
وجودكو  واإنبك�ص  اأدن��وك  بني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
بدور  ال�سركتان  خاللها  ق��ام��ت  ع��ام��ا   40 م��ن  الأك���رث 
مهم يف تطوير حقول النفط والغاز يف املناطق البحرية 
والربية يف اإمارة اأبوظبي.. وتهدف هذه االتفاقية اإىل 
ال��را���س��خ��ة ب��ني دولة  ال�����س��راك��ة  ن��ط��اق ع��الق��ات  تو�سيع 

االإمارات الرائدة عامليا يف قطاع النفط والغاز واليابان 
التي تعد ثالث اأكرب اقت�ساد على م�ستوى العامل كما اأنها 
توفر فر�سة ا�سرتاتيجية لتحقيق فوائد متبادلة لكال 
القيادة  بتوجيهات  “عمال  معاليه  واأ�ساف  الطرفني«. 
ت�سعى اأدنوك اإىل تنفيذ اأهداف ا�سرتاتيجيتها 2030 
للنمو الذكي من خالل اال�ستفادة من الفر�ص اجلديدة 
زي��ادة الطلب على الطاقة يف االقت�سادات  الناجتة عن 
النامية يف قارة اآ�سيا.. وتاأتي هذه االتفاقية لتوؤكد ثقة 
اأهدافها  اأدن��وك على حتقيق  العاملية يف ق��درة  االأ���س��واق 
من  القيمة  لتعزيز  وخططها  امل��دى  بعيدة  االإنتاجية 

املوارد البحرية«.
منذ  وال��غ��از  النفط  قطاع  يف  “جودكو” العمل  وب���داأت 
العام 1973 من خالل م�ساركتها يف حقلي اأم ال�سيف 
ثالث  تطوير  يف  جودكو  �ساهمت  كما  ال�سفلي  وزاك���وم 
العلوي يف عام  زاك��وم  اأخ��رى وه��ي  حقول نفط بحرية 
1978 و”�سطح” يف عام  عام  يف  الدلخ  واأم   1977
1980 وبداأ اإنتاج تلك احلقول خالل فرتة الثمانينات 
ويف عام 2004 اأ�سبحت اإنبك�ص املالك الوحيد ل�سركة 

جودكو.
من جانبه قال تو�سياكي كيتامورا “تتيح هذه االتفاقية 

ذات  م��وارد موؤكدة  اإىل  للو�سول  اأم��ام جودكو  الفر�سة 
تعزز  كما  عنها  دقيقة  تناف�سية منتلك معرفة  عائدات 
اأبوظبي  م��ع  اإنبك�ص  اأقامتها  التي  الرا�سخة  ال�سراكة 
ع��ل��ى م���دى اأك���رث م��ن اأرب���ع���ني ع��ام��ا ك��م��ا ت��وؤك��د التزام 
اإنبك�ص طويل االأمد مبوا�سلة امل�ساهمة يف تطوير قطاع 
امتياز  جانب  واإىل  قادمة«.  لعقود  اأبوظبي  يف  الطاقة 
امتياز  يف   12% ح�سة  اإنبك�ص  متتلك  ال�سفلي  زاك��وم 
اأعلن  نوفمرب  ويف  الأدن���وك  التابع  العلوي”  “زاكوم 
�سركاء امتياز زاكوم العلوي اإبرام اتفاقية لرفع الطاقة 
االإنتاجية للحقل اإىل مليون برميل يوميا بحلول عام 
%5 يف  اإنبك�ص على  2015 ح�سلت  ويف عام   2024
امتياز احلقول الربية ل�سركة اأدكو �سابقا والذي تديره 

حاليا اأدنوك الربية.
وتعتمد اليابان ب�سكل كبري على ا�سترياد النفط اخلام 
من  احتياجاتها  لتلبية  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  م��ن 

الطاقة والتي ياأتي %25 منها من دولة االإمارات.
ال�سركاء  م��ع  ال��ف��ر���ص  بتحديد  ح��ال��ي��ا  اأدن����وك  وت��ق��وم 
 40% ن�����س��ب��ة  امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن   20% ال����  امل��ح��ت��م��ل��ني يف 
امتياز  يف  االأجنبية  والغاز  النفط  ل�سركات  املخ�س�سة 

زاكوم ال�سفلي.

انطالق امللتقى الدويل ال�ساد�ض لل�سخور ال�سناعية والتعدين بالفجرية
•• الفجرية -وام:

حمد  بن  را�سد  الدكتور  ال�سيخ  افتتح 
ال�سرقي رئي�ص هيئة الفجرية للثقافة 
الدويل  امللتقى  اأعمال  ام�ص  واالإع���الم 
ال�ساد�ص لل�سخور ال�سناعية والتعدين 
تنظمه  ال���ذى  ل��ه  امل�ساحب  وامل��ع��ر���ص 
الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة 
ع��ل��ى م���دار ث��الث��ة اأي����ام حت��ت ���س��ع��ار “ 
على  وطنية  اأول��وي��ة  ث��روات��ن��ا  ا�ستثمار 
نهج زاي��د اخلري “ مب�ساركة اأك��رث من 
400 متخ�س�ص وخبري من اأكرث من 
يناق�سون  واأج��ن��ب��ي��ة  ع��رب��ي��ة  دول���ة   20

50 ورقة عمل.
ح�سر االفتتاح ال�سيخ املهند�ص حممد 
ب���ن ح��م��د ب���ن ���س��ي��ف ال�����س��رق��ي رئي�ص 
دائرة احلكومة االلكرتونية بالفجرية 
وال�����س��ي��خ ع��ب��د اهلل ب��ن ح��م��د ب��ن �سيف 
لبناء  االإم����ارات  احت��اد  رئي�ص  ال�سرقي 
ال��ب��دن��ي��ة ومعايل  االأج�����س��ام وال��ل��ي��اق��ة 
امل�ست�سار  ال��رق��ب��اين  حممد  ب��ن  �سعيد 
حاكم  ال�������س���م���و  ل�������س���اح���ب  اخل�����ا������ص 

الفجرية.
واأك���د ال�سيخ ال��دك��ت��ور را���س��د ب��ن حمد 
ال�سرقي رئي�ص هيئة الفجرية للثقافة 
الفجرية  ح��ك��وم��ة  ح���ر����ص  واالإع�������الم 

اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة يف 
ودرا�سة  ال�سناعية  ال�سخور  ا�ستك�ساف 
و�سائل اال�ستثمار االأمثل لها من خالل 
االإط��الع على التجارب املتميزة ، الفتاً 
اإىل �سرورة مراعاة احلفاظ على البعد 
اأف�����راد املجتمع  ال��ب��ي��ئ��ي وت��ع��زي��زه ب��ني 

ودعم مبادئ التنمية امل�ستدامة.
و����س���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���س��ت��غ��الل امل����وارد 
الطبيعية وتوظيفها، وتقييم القوانني 
املنظمة  احل����دي����ث����ة  وال����ت���������س����ري����ع����ات 
وال�سخور  ال��ت��ع��دي��ن��ي  ل��ال���س��ت��غ��الل 
اأن  ����س���رورة  اإىل  م�����س��رياً  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
ي�����س��اه��م امل��ل��ت��ق��ى يف ط���رح ال��ع��دي��د من 
اأوراق العمل التي تركز على اال�ستثمار 
االأمثل لل�سخور الطبيعية التي تذخر 
واال�ستفادة من اخلربات  الفجرية  بها 
�سناعات  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى  ت�����س��اع��د  ال���ت���ي 
ا�ستخدام  ع�����رب  ج�����دي�����دة  ت���ع���دي���ن���ي���ة 

التكنولوجيا احلديثة.
ال�����دك�����ت�����ور مطر  اأك���������د  م�����ن ج����ان����ب����ه 
الطاقة  وزارة  وك��ي��ل  ال��ن��ي��ادي  ح��ام��د 
دولة  روؤي���ة  اأن  ل��ه  كلمة  يف  وال�سناعة 
كبرية  اأه��م��ي��ة  ت��ويل  االإمارات2021 
واملحافظة  الطبيعية  املوارد  ال�ستدامة 

عليها .
التعدين  قطاع  اأن  اإىل  النيادي  ولفت 

يف ع��امل��ن��ا ال���ع���رب���ي ي���واج���ه ع�����ددا من 
ال��ت��ح��دي��ات اأه��م��ه��ا ع���دم ال���ق���درة على 
التي  التقنيات  اأح���دث  على  احل�����س��ول 
الت�سغيلية  ال���ك���ف���اءة  رف����ع  يف  ت�����س��اه��م 
الرائد  ال������دور  اإىل  م�������س���رياً  ل��ل��ق��ط��اع 
وال�سناعة  للتعدين  العربية  للمنظمة 
و�سع  اإم��ك��ان��ي��ة  مبناق�سة  ال�����س��روع  يف 
ا���س��رت���س��ادي الأ�س�ص جن��اح قطاع  دل��ي��ل 

التعدين يف الدول العربية.
االأفخم  �سيف  حم��م��د  امل��ه��ن��د���ص  وق���ال 
الفجرية  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
للموارد الطبيعية يف كلمته ان الهدف 
متطلبات  تلبية  يف  تتجلى  امللتقى  من 
ال�سناعات  وتنمية  والت�سييد  ال��ب��ن��اء 
االأث���ار  وتقييم  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
البيئية يف ا�ستغالل ال�سخور ال�سناعية، 
اإ�سافة اإىل تنمية اال�ستثمارات العربية 
واالأجنبية يف املنطقة العربية يف جمال 
وتعزيز  والتعدين  ال�سناعية  ال�سخور 
ال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ي ب���ني ال��ق��ط��اع العام 

واخلا�ص.
ل��وؤل��وؤة ال�ساحل  “نحن هنا يف  واأ���س��اف 
ال���ف���ج���رية ويف ظل  اإم��������ارة  ال�������س���رق���ي 
التوجيهات ال�سامية من الوالد �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو 

واالرتقاء  التطور  نحو  ق��دم��اً  بامل�سي 
جندد العهد باأننا على الدرب �سِائرين 
والعمل  وامل��ع��رف��ة  ب��ال��ع��ل��م  مت�سلحني 
مواكبة  اأن  اأعيننا  ن�سب  ن�سع  اجل���اد 
امل�ستقبل  وا����س���ت�������س���راف  امل�����س��ت��ج��دات 
التميز  اأ�سلوب حياة ي�سعنا على دروب 
اال�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة  م��ع  ان�سجاما 

لدولة االإمارات العربية املتحدة«.
وقال املهند�ص عادل ال�سقر املدير العام 
ال�سناعية  للتنمية  العربية  للمنظمة 
والتعدين اأن هذه الدورة تواكب مرور 
املوؤ�س�ص  ال��ق��ائ��د  م��ي��الد  على  ع��ام  مئة 
لدولة االإمارات املغفور له ال�سيخ زايد 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
النه�سة  على  اجن��ازات��ه  ت�سهد  وال��ت��ي 
تر�سم  ال����ت����ي  ال��ع��ظ��ي��م��ة  وامل���������س����اري����ع 
امل�ستقبل الأجيال االإمارات. واأكد �سقر 
اأن امللتقى واملعر�ص امل�ساحب له ي�سكل 
جلميع  ه��ام��ة  ودول���ي���ة  ع��رب��ي��ة  من�سة 
اجلهات املعنية بقطاع التعدين لعر�ص 
اب��ت��ك��ارات��ه��م امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ه��دف حتقيق 
الدكتور  ال�سيخ  وق���ام  ���س��ام��ل��ة.  تنمية 
رعاة  بتكرمي  ال�سرقي  حمد  بن  را�سد 
يتقبل  ان  قبل  فيه  وامل�ساركني  امللتقى 
العربية  امل��ن��ظ��م��ة  م���ن  ت��ك��رمي��ي��ا  درع����ا 
قدمها  والتعدين  ال�سناعية  للتنمية 

ال�سقر  ع���ادل  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
حمد  بن  را�سد  الدكتور  ال�سيخ  لدعم 
وامل�ساركني  للملتقى  ال��دائ��م  ال�سرقي 
الرئي�سّية  اجل��ل�����س��ة  وت��ط��رق��ت  ف���ي���ه. 
املتجددة  الطاقة  اأهمية  اإىل  للملتقى 
و التنمية امل�ستدامة للتعدين ومنظور 
للموارد  امل�������س���ت���دام  اخلري”  “زايد 
و�سائل  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اال�ستدامة يف موؤ�س�سة الفجرية للموارد 
الطبيعية. ح�سر حفل االفتتاح �سعادة 
�سامل الزحمي مدير مكتب ويل العهد 
رئي�ص  االأفخم  �سيف  واملهند�ص حممد 
جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة الفجرية للموارد 
م���ط���ر حامد  وال����دك����ت����ور  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
النيادي وكيل وزارة الطاقة و ال�سناعة 
التغيري  وزارة  وك��ي��ل  ع��ل��وان  و�سلطان 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة و���س��ل��ط��ان ب��ن جمال 
وال�سناعة  الطاقة  وزارة  وكيل  �ساويل 
يف ال�����س��ع��ودي��ة وف��ك��ري ي��و���س��ف حممد 
م�سر  يف  املعدنية  ال���رثوة  وزارة  وكيل 
وامل��ه��ن��د���ص ع����ادل ���س��ق��ر امل���دي���ر العام 
ال�سناعية  للتنمية  العربية  للمنظمة 
قا�سم  ع���ل���ي  وامل���ه���ن���د����ص  وال���ت���ع���دي���ن، 
للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
الدوائر  مديري  من  وع��دد  الطبيعية 

واملوؤ�س�سات احلكومية.
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املال والأعمال

امل�سرف املركزي يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة االحتادية لل�سرائب26
•• اأبوظبي- وام:

وق�����ع م�������س���رف االإم����������ارات امل���رك���زي 
االحتادية  الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة 
االإلكرتوين  الربط  ب�ساأن  لل�سرائب 
للم�سجلني  يتيح  مبا  اجلانبني  بني 
الهيئة  ل����دى  ال�����س��ري��ب��ي  ب��ال��ن��ظ��ام 
عليهم  امل�ستحقة  ال�����س��رائ��ب  ���س��داد 
م��ن خ��الل ن��ظ��ام االإم����ارات لتحويل 
بال�سرعة  ي��ت��م��ي��ز  ال������ذي  االأم���������وال 
ال��ف��ائ��ق��ة يف حت���وي���ل االأم��������وال عرب 

احل�سابات امل�سرفية.
مقر  يف   - ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وق�����ع 
�سعادة   - باأبوظبي  املركزي  امل�سرف 
حممد علي بن زايد الفال�سي نائب 
امل��رك��زي و�سعادة  امل�����س��رف  حم��اف��ظ 
خ���ال���د ع��ل��ي ال��ب�����س��ت��اين م���دي���ر عام 

الهيئة االحتادية لل�سرائب.
وت�����س��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م اآل��ي��ة تتيح 
للخا�سعني لل�سريبة امل�سجلني لدى 
الهيئة من عمالء امل�سارف التجارية 
التزاماتهم  ���س��داد  بالدولة  العاملة 
ال�����س��ري��ب��ي��ة اإل���ك���رتون���ي���ا م���ن خالل 
ح�ساباتهم امل�سرفية با�ستخدام خيار 

انطالق معر�ض دبي العاملي للقوارب 2018 اليوم 
•• دبي-وام: 

العاملي  دب��ي  معر�ص  فعاليات  بجمريا  املائية  دب��ي  قناة  ف��ى  ال��ي��وم  تنطلق 
للقوارب 2018 باقامة جمموعة وا�سعة من الن�ساطات الريا�سات املائية 
العامليني  الريا�سة  م�ساهري  من  العديد  وم�ساركة  الرتفيهية  واالأن�سطة 
وجمموعة فريدة من اليخوت الفاخرة . كما ي�سهد املعر�ص الذى ي�ستمر 
كربى  م��ن  ملجموعة  وع��امل��ًي��ا  اإقليمًيا  اإط��الًق��ا   43 املقبل  م��ار���ص   3 حتى 
من  جتارية  وعالمة  �سركة  ت�سارك845  حيث  ال��ق��وارب  ت�سنيع  �سركات 
االأوىل يف  للمرة  ابتكاراتها  ت�ستعر�ص  �سركة   91 �سمنها  من  بلدا   61
اإىل  واح��د  موقع  يف  للغط�ص  االأو���س��ط  ال�سرق  معر�ص  ُيقام  كما  املعر�ص. 
جانب معر�ص دبي العاملي للقوارب مب�ساركة كربى ال�سركات النا�سطة يف 
الفعاليات  العامل. وخالل  اأنحاء  االإم��ارات وخمتلف  دولة  املجال من  هذا 
ال�سيارات  اأحدث  العام للزوار جتربة  ال�سيارات الفاخرة هذا  تتتيح من�سة 
الفاخرة فيما ميكن للزوار اال�سرتاك يف �سباق دبي للتجذيف الذي ي�سهد 
ا يت�سابقون على منت األواح التجذيف وقوارب الكانو  ح�سور 150 �سخ�سً
ف�سال عن تنظيم م�سابقة بناء القوارب التي متثل فر�سة ممتعة لتطوير 
لو  تريك�سي  وق��ال��ت  امل��ائ��ي��ة.  الن�ساطات  حمبي  جلميع  اجلماعية  ال���روح 
دبي  والفعاليات يف مركز  املعار�ص  الإدارة  للرئي�ص  االأول  النائب  مريماند 
التجاري العاملي ان معر�ص دبي العاملي للقوارب يقدم يف دورته 26 مبوقعه 
املوؤقت على قناة دبي املائية بجمريا العديد من االأن�سطة الرتفيهية املمتعة 
واليخوت االأخاذة وجتارب االإبحار ال�سراعية والقوارب ال�سريعة اإىل جانب 
اأفراد  جميع  تنا�سب  التي  الفعاليات  من  والعديد  امل�سوقة  اال�ستعرا�سات 
العديد  العام من�سة مثالية الإطالق  املعر�ص يعد هذا  اأن  العائلة..موؤكدة 

من الغوا�سات الفريدة واليخوت ومعدات الريا�سات املائية.

حتويل االأموال. واأكد �سعادة حممد 
امل�سرف  اأن  الفال�سي  زاي��د  بن  علي 
املركزي قدم الدعم املطلوب للهيئة 
االحت�����ادي�����ة ل���ل�������س���رائ���ب م����ن اأج����ل 
وقال  ال�سرائب.  دفع  م�سار  ت�سهيل 
اإن امل�سرف املركزي كونه امل�سوؤول   :
لتحويل  االإم�����ارات  ن��ظ��ام  اإدارة  ع��ن 
ال�سرورية  التدابري  اتخذ  االأم���وال 
قبل  م��ن  ال��ن��ظ��ام  ا�ستخدام  لتمكني 
دفع  اأج��ل  من  لل�سريبة  اخلا�سعني 

التزاماتهم ب�سكل �سريع واآمن.
م���ن ج��ه��ت��ه اأك����د ���س��ع��ادة خ��ال��د علي 

توقيع  عقب  ت�سريح  يف  الب�ستاين 
مذكرة التفاهم اأهمية هذه اخلطوة 
املبذولة  اجلهود  �سمن  ج��اءت  التي 
لتوفري منظومة خدمات اإلكرتونية 
اإدارة  جم����ال  يف  ورائ�������دة  م��ت��ك��ام��ل��ة 

العمل ال�سريبي.
للم�سرف  ال�سكر  الب�ستاين  ووج���ه 
امل���رك���زي ع��ل��ى ج���ه���وده ال��ك��ب��رية يف 
االلكرتوين  ال��رب��ط  عملية  تنفيذ 
للم�سجلني  يتيح  مبا  اجلانبني  بني 
من  اال���س��ت��ف��ادة  ال�سريبي  ب��ال��ن��ظ��ام 
اخلدمات املتميزة التي يوفرها نظام 

االمارات لتحويل االأموال.
واأ������س�����اد ب���ال�������س���راك���ة ال�����رائ�����دة بني 
االحتادية  والهيئة  املركزي  امل�سرف 
النظام  جن��اح  اأن  م��وؤك��دا  لل�سرائب 
م�سرتكة  م�������س���وؤول���ي���ة  ال�������س���ري���ب���ي 
تتطلب تعاون ا�سرتاتيجي بناء بني 
احلكومة وقطاع االأعمال واملجتمع. 
الهيئة االحتادية  واأو�سح مدير عام 
االإلكرتوين  ال��رب��ط  اأن  ل��ل�����س��رائ��ب 
ب�سورة  ي�سهم  اأن  �ساأنه  من  اجلديد 
ت�����س��ه��ي��ل االإج���������راءات على  اأك�����رب يف 
دافعي ال�سرائب من خالل ا�ستخدام 

ح�ساباتهم امل�سرفية لدى املوؤ�س�سات 
اإىل  واأ���س��ار  بالدولة.  العاملة  املالية 
اأن االإجراءات ال�سريبية يف االإمارات 
االمتثال  و�سهولة  بالب�ساطة  تت�سم 

يف مراحل املعامالت ال�سريبية كافة 
الهيئة  ل���دى  الت�سجيل  م��ن  ب��داي��ة 
وم��رورا بتقدمي االإق��رارات وو�سوال 

ل�سداد ال�سرائب امل�ستحقة.

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/483  جتاري كلي
اآ���س��ي�����ص �سيلي جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/ اىل اخل�����س��م امل��دخ��ل /1-ب��اب��ي��ت��ا 

ويلكز  بيرت  وميثلها/�ستيفن  �سابقا(  يف  بي  كيميكالز  �سي  ار  )ات�ص  يف  بي   2 دوت�ص  �سركة 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  �سلطان قد  وميثله:�سيخة احمد عبداهلل 
املدعي عليها الثانية ممثلة يف �سخ�ص املدعي عليه االول ب�سفته امل�سفي املعني بان يوؤدي 
لل�سركة املدعية مبلغ وقدره )389217.09( دوالر امريكي واملعادل ملبلغ وقدره )1430450( 
درهم اماراتي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ص  ال�ساعة  املوافق 2018/3/12 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/792  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-قمر عبا�ص اروري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بنك �سادارت ايران قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )85.565.652.04( وق��دره  مببلغ  عليهم 
املحاماة والفائدة التاأخريية االتفاقية بواقع 15% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/3/12 ال�ساعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  �ص بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2015/1624  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-�سركة فروزندة للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م 2- ح�سني كل حممد 
حمل  جمهول  و�سخ�سه(  العامة   للتجارة  فروزندة  �سركة  مدير  )ب�سفته  فروزندة 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2016/8/8  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سادرات ايران بالزام املدعي عليهما االوىل والثاين بالت�سامن 
�سنويا على  ي��وؤدوا للمدعي مبلغ )486.670.91( درهم فقط والفائدة بواقع %9  بان 
ذلك املبلغ من اليوم التايل لتاريخ:2015/9/29 حتى ال�سداد التام ف�سال عن امل�ساريف 
قابال لال�ستئناف  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ 
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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2604  جتاري كلي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  م.م.ح  للتجارة  انرتنا�سونال  عليه/ايفنت�ص  املدعي  اىل 
بن  �سعود  بنت  ف��وزي��ة  االم���رية  ل�ساحبها  للتجارة  ال�سحراء  ال���وان  املدعي/موؤ�س�سة 
عبدالعزيز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
وقدره )1.250.765(  االماراتي مبلغ  بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دوالر   )340.808(
اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق:2018/3/4 ال�ساعة:09:30�ص 
بالقاعة:ch.1.C.15 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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
 اعالن ن�شرا        

خمي�ص  احمد  على  وميثلها  البناء  ملقاوالت  ال�ساوو�ص  �سده/موؤ�س�سة  املنفذ 
املنفذ/ ان  حيث  وذلك  خورفكان  مدينة  ومقرها  باندراثيل  وحميد  ال�ساوو�ص 

بالرقم:2018/10  تنفيذية  اقام �سدكم ق�سية  الرئي�سي قد  ورثة عبداهلل مراد 
لدى جلنة ف�ص املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خورفكان فيقت�سي ح�سوركم 
�سخ�سيا او وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم او تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم 
. ويف حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن 

اللجنة �سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

قلم التنفيذ 

 االمارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 292
اجلن�سية  باك�ستاين   - ديتا  اهلل  علي  �سفدر  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% اىل ال�سيد/مزمل ح�سني 
با�سم:الياقوت  رقم:738998  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  باك�ستاين   - ديتا  اهلل 

اال�سود للمقاوالت الفنية.
ل�سنة  2013  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك تقدمي طلب االعرتا�ص لدى 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 12261 بتاريخ 2018/2/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 294

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ثاين حممد ثاين علي بن غليطه - اماراتي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% ح�سة اىل ال�سيد/علي حيدر حممد اكرم - باك�ستاين 

اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية:ملحمة املنري - ترخي�ص رقم:615964.
تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة الخر ودخول وكيل خدمات جديد عليها وتغيري ال�سكل 

القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
بعد  اليه  امل�سار  االجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   .
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص على 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 12261 بتاريخ 2018/2/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 293

بنغالدي�سي   - عبداملاجد  ا�سالم  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد/حبيب الرحمن هاي - بنغالدي�سي اجلن�سية يف:ق�سر الرحمانية ملقاوالت 

التك�سيه واالر�سيات واال�سباغ مبوجب رخ�سة رقم:747418.تعديالت
ل�سنة  2013  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
يتم  �سوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن .
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 295
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سهادات امني لطيف االمني - باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/علي هالل علي هالل احلو�سني 
- اماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه:طريق ال�سرق ل�سيانة ال�سيارات والتي تاأ�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:748063
تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 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�ص 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 12261 بتاريخ 2018/2/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 296

البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  هندية   - راكو  راكوبن  �ساجي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف جنم املدنيه للن�سج اخلرائط والر�سومات مبوجب 
مهنية رقم:120763 وذلك اىل ال�سيد/فريوز خان بوثوبارامبيل ح�سن كوتي - هندي اجلن�سية

تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة الخر وتغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 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 
لدى  طلب  تقدمي  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد 

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 12261 بتاريخ 2018/2/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 2018/44

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبيد ا�سماعيل عبيد ولد الروله - اماراتي اجلن�سية تنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل ال�سيد/�سفاتول ا�سالم زينل ابدين - بنغالد�سي اجلن�سية 
برقم:543185  املرخ�سه  التجارية  الطائف  امل�سماه:زهرة  الفردية  املوؤ�س�سة  يف   %100 بن�سبة 
ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة كما مت تغيري ال�سكل القانوين من:موؤ�س�سة 

فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 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 
لدى  طلب  تقدمي  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
بلدية ال�شارقة ال�شناعية 5 مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 297

ليكن معلوما للجميع بان كال من ال�سيد/ يو�سف علي يو�سف عبداهلل ال�ساعر - اماراتي اجلن�سية ن�سبته 
البلو�سي - اماراتي اجلن�سية ون�سبته 26% وال�سيد/حممد زاهد  25% وال�سيد/حميد عبداهلل �سيف احمد 
مياه احلاج عبدالكرمي مياه - بنغالدي�ص اجلن�سية ون�سبته 08% وال�سيد/حممد عنام احلق حاجي في�ص 
الرحمن بن �ساهد ح�سني - بنغالدي�ص  ا�سفاق  احمد - بنغالدي�ص اجلن�سية ون�سبته 24% وال�سيد/حممد 
اجلن�سية ون�سبته 09% وال�سيد/اجمد ح�سني رانا ف�سل الكرمي - بنغالدي�ص اجلن�سية ون�سبته 08% يرغبون 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماة/الغازي لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة 
وقطع غيارها ذ.م.م مبوجب رخ�سة 123650 وذلك لكال من ال�سيد/ح�سن حممد جمعه بن ح�سني املرا�سدة 

- اماراتي اجلن�سية بن�سبة 51% ولل�سيد/راج احمد خاير احمد - بنغالدي�ص اجلن�سية بن�سبة %49
تعديالت اخرى:خروج �سركاء ودخول اخرين - وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من 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�ص حيال ذلك تقدمي طلب 

لدى 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 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/17  جتاري كلي
ذ.م.م  العامة  للتجارة  �ستار  فيفا  2-�سركة  ذ.م.م  فيفا  اقم�سة  /1-�سركة  عليه  املدعي  اىل 
 -6 امرناين  نارايندا�ص  هاري�ص   -5 م.م.ح  انرتنا�سونال  فيفا   -4 ���ص.م.ح  فين�سور  3-فيفا 
فيكرام هاري�ص امرناين هاري�ص امرناين 7- كريان فيكرام امرناين جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/م�سرف ابوظبي اال�سالمي وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )14940680.80( وقدره  مببلغ 
املوافق  االح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة   2018/3/4
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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1354  جتاري كلي

املدعي/ ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  عامة  م�ساهمة  �سركة  عليه/متويل  املدعي  اىل 
عبداهلل ح�سن عبداهلل ح�سن احلمادي وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها احلكم ب�سحة ملكية املدعي للفلل حمل ال�سراكه مبوجب املدعي 
عليه وابراء ذمة املدعي مبواجهة املدعي عليه عن تلك ال�سراكة والت�سريح ببيع الفلل 
املذكورة الزام املدعي عليه ب�سداد )13.984.247.99( درهم والفائدة القانونية مبعدل %12 
�سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
ال�ساعة:09:30�ص  املوافق:2018/3/5  االثنني  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب 
بالقاعة:ch.2.E.22 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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1376  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-ابتمو�ص لتجارة احلا�سب االيل �ص.ذ.م.م 2- اوبتمو�ص م.م.ح 
3- مريا كول جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك برودا قد اقام الدعوى 
ب��ت��اري��خ:2017/12/28 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  املذكورة اعاله وعليه 
التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف 
املخت�ص �ساحب الدور باجلدول وعلى ان تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر 
املوافق:2018/3/19  االثنني  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، اجلل�سة  بتلك 

ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة:ch2.E.22. لورود التقرير
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

انذار عديل بالن�شر
   2018/1102

املنذر/�سحر كامران كامران 
املنذر اليه :�سالون ديفاز للتجميل جمهول حمل االقامة

ينذر املنذر - املنذر اليه:1- ب�سرورة �سداد القيمة االيجارية املرت�سدة لديكم 
عن العقد اجلديد امل��وؤرخ يف:2017/1/25 يف موعد غايته 30 يوم واذا مل يتم 
�سي�سطر  عندها  بالن�سر  االع���الن  ت��اري��خ  م��ن  القانونية  امل��ده  خ��الل  ال�سداد 
التعوي�سات  بكافة  االل��ت��زام  م��ع  قبله  القانونية  االج����راءات  ات��خ��اذ  اىل  امل��ن��ذر 
والت�سمينات وكافة امل�ساريف التي يتكبدها املنذر 2- ب�سرورة االلتزام ب�سداد 
للجهات  م�ستحق  ر�سم  اي  عن  ف�سال  اخلدمة  ور�سوم  والكهرباء  املياه  ر�سوم 

الر�سمية واحلكومية الناجمة عن االنتفاع بالعني املوؤجرة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو /نور علي خان 
باك�ستاين   ، خ���ان  خ����وازي 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )XT4102432( رقم 
ت�سلميه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق��رب مركز �سرطة او 

ال�سفارة الباك�ستانية 

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د امل������دع������و /دي����ل����ي����ب 

نيبايل اجلن�سية   ، نيمبانغ 

رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -

)6965132(  من يجده 

عليه االت�سال بتليفون رقم 

 056/5770266

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

�سركة اميج الوجن للت�سوير الفوتوغرايف - ذ م م 
بناء على قرار اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2018/2/8 رقم 
امل�سفي  نحن  نعلن   1803001390 رق��م  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دى  الت�سديق 
اميج  ل�سركة  الت�سفية  اعمال  ب��دء  عن  ابراهيم  علي  نهال   / القانوين 
اي��ة مطالبات  له  كل من  وعلى  م   م  ذ   - الفوتوغرايف  للت�سوير  الوجن 
تاريخه وذلك  الثبوتية وذل��ك خالل 45 يوم من  ان يتقدم مب�ستنداته 
على العنوان التايل ، �سارع املرور ، بناية املق�ص الفني - ميزان 4 ، خلف 
جريدة االحتاد التايل : �سارع املرور ، بناية املق�ص الفني ، ميزان 4 ،خلف 

جريدة االحتاد تليفون : 6277950 02 فاك�ص 6277951 02 
امل�سفي القانوين 
نهال علي ابراهيم 

 اإعالن ت�شفية

فقدان جواز �شفرت
ف������ق������د امل���������دع���������و /جن�����ي�����م 
نزير  ن����زي����ر  ����س���اف���ادي���ي���ي���ل 
�سافادييل عبدالقادي ، الهند 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )4766108(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 055/4840583
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العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم 2012/792  تنفيذ جتاري          
طالب التنفيذ: �سركة برنت انف�ستمنت�ص ليمتد 

عنوانه / خارج الدولة - جزر املار�سال وعنوانها املختار : اإمارة دبي - مكتب املحامي / د. مكاوي عو�ص مكاوي 
املنفذ �سده : اماجنيلدي مكا�سوف  - عنوانه / اإمارة دبي - �سارع ال�سفوح - منطقة مر�سى دبي - برج املا�ص - بجوار 

برج الفريوز - ط 28 - �سقة 2801 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�ص وما عليها من البناء - املنطقة : رقة البطني 
- رقم االر���ص : 411 - امل�ساحة : 157.94 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اعمار تاور - 1 - رقم 

الوحدة 103 - تقدر قيمتها 2551775 درهم العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2016/182 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:  بنك اأبوظبي التجاري - �ص م ع 

عنوانه / اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات ، �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 
املنفذ �سده :  فيورى رو�سو للمفرو�سات - ذ م م   عنوانه / اإمارة ابوظبي - �سارع املطار - امل�سرف مول ، الطابق ، 

متجر 325 - 326 فيوري رو�سو للمفرو�سات - ذ م م - 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار -  عبارة عن مكتب - رقم االر�ص : 
71 - امل�ساحة : 152.92 - املنطقة : الثنية االوىل - ا�سم املبنى : ايكزيكتيف هايت�ص - رقم املبنى - 1 - رقم 

الوحدة : 1202 - القيمة التقديرية : 2469023 درهم العلى عطاء - 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2017/34 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة  

عنوانه / دبي ، مكتب االدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت 
املنفذ �سده : ايدي مولهوالند - عنوانه : ايدي مولهوالند ، عنوانه / دبي - معي�سم االوىل - فالن�سيا ، المي تري 

فايل ، عقارات جمريات قولف ، فيال 41 ايه ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ص على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار : عبارة عن فيال E عقارات 
جمريا جولف - رقم االر�ص : 946 - املنطقة : معي�سم االول - رقم البلدية : 1 - 685 امل�ساحة : 999.97 

مرت مربع - القيمة التقديرية : 6700000 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم 2012/792  تنفيذ جتاري          

طالب التنفيذ: �سركة برنت انف�ستمنت�ص ليمتد 
عنوانه / خارج الدولة - جزر املار�سال وعنوانها املختار : اإمارة دبي - مكتب املحامي / د. مكاوي عو�ص مكاوي 

املنفذ �سده : اماجنيلدي مكا�سوف  - عنوانه / اإمارة دبي - �سارع ال�سفوح - منطقة مر�سى دبي - برج املا�ص - بجوار 
برج الفريوز - ط 28 - �سقة 2801 

انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�ص وما عليها من البناء - املنطقة : رقة البطني 
- رقم االر���ص : 411 - امل�ساحة : 157.94 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اعمار تاور - 1 - رقم 

الوحدة 103 - تقدر قيمتها 2551775 درهم العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده    
فى الدعوى رقم 2016/182 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:  بنك اأبوظبي التجاري - �ص م ع 
عنوانه / اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات ، �سارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري رقم 1 - الطابق الثاين 

املنفذ �سده :  فيورى رو�سو للمفرو�سات - ذ م م   عنوانه / اإمارة ابوظبي - �سارع املطار - امل�سرف مول ، الطابق ، 
متجر 325 - 326 فيوري رو�سو للمفرو�سات - ذ م م - 

انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار -  عبارة عن مكتب - رقم االر�ص : 
71 - امل�ساحة : 152.92 - املنطقة : الثنية االوىل - ا�سم املبنى : ايكزيكتيف هايت�ص - رقم املبنى - 1 - رقم 

الوحدة : 1202 - القيمة التقديرية : 2469023 درهم العلى عطاء - 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
فى الدعوى رقم 2015/976  تنفيذ مدين          

طالب التنفيذ: امني حممد علي املرزوعي  
طالب التنفيذ : حممد علي خادمي بور 

املنفذ �سده / بيام عبدالعزيز احمد هرني ، املنفذ �سده / �سركة امني حممد العو�سي للتجارة - ذ م م 
املنفذ �سده / ايزي�ص بطر�ص ابراهيم جماهد ، املنفذ �سده / �سلماز عبدالعزيز احمد هرني  

املنفذ �سده / خديجة طاهر زينل )اإماراتية اجلن�سية(   ،  املنفذ �سده / توماج عبدالعزيز هرني  
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : او�ساف العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة 
: وادي ال�سفا  5 - رقم االر�ص : 1623 - رقم البلدية : 8646 - 684 - امل�ساحة : 1516.27 مرت مربع - 

القيمة التقديرية : 5141108.00 درهم   
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده  

فى الدعوى رقم 2017/34 بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ: بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق االو�سط املحدودة  

عنوانه / دبي ، مكتب االدارة ال�سرق االو�سط ، مدينة دبي لالنرتنت 
املنفذ �سده : ايدي مولهوالند - عنوانه : ايدي مولهوالند ، عنوانه / دبي - معي�سم االوىل - فالن�سيا ، المي تري 

فايل ، عقارات جمريات قولف ، فيال 41 ايه ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
املزايدة ولكل  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  اي��داع  ال�سراء من مواطني  وعلى راغبي 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  من لديه اعرتا�ص على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار : عبارة عن فيال E عقارات 
جمريا جولف - رقم االر�ص : 946 - املنطقة : معي�سم االول - رقم البلدية : 1 - 685 امل�ساحة : 999.97 

مرت مربع - القيمة التقديرية : 6700000 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
 يف  الق�شية  رقم   2017/658 جتاري كلي ابوظبي- حمكمة ابوظبي االبتدائية 

املدعية / �سركة دروي�ص بن اأحمد واأوالده 
املدعي عليها املطلوب ح�سورها / �سركة جراموند لتجارة املواد الغذائية البحرية - ذ م م 

بتاريخ  االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  من  اأعاله  املذكورة  الق�سية  يف  ال�سادر  احلكم  اىل  باال�سارة 
2018/1/24 م واملت�سمن ندب جلنة اخلربة الثالثية 

نحيطكم علما بانه تقرر حتديد موعد اجتماع اخلربة يوم االحد املوافق 2018/3/4م متام  ال�ساعة 6.00 
م�ساء يف مقر اخلربة احل�سابية الكائن يف اأبوظبي ، �سارع املطار ، بناية SJ تارو ، الطابق 16 - املكتب 
 expert@darexperts.com : 1605 ، علما بان الربيد االلكرتوين الر�سمي للخربة هو 
ناأمل احل�سور يف املوعد واملكان املحددين اعاله مع �سرورة اإح�سار توكيل ر�سمي لل�سادة / املحامني 
والوكالء عن اأطراف الدعوى ويف حال ح�سور اي طرف فان اخلربة �سوف ت�ستمر يف اأداء مهامها يف 

غيابه وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.
عن اللجنة الثالثية 
حما�شب قانوين وخبري وم�شريف 
حمدان زكريا عوده - رقم القيد 528     

اعالن بالن�شر حل�شور املدعي عليها/ 
�شركة جراموند لتجارة املواد الغذائية 

البحرية ذ م م  اجتماع اخلربة 
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

 يف  الق�شية  رقم   2017/658 جتاري كلي ابوظبي - حمكمة ابوظبي االبتدائية  
املدعية / �سركة دروي�ص بن اأحمد واأوالده 

املدعي عليها املطلوب ح�سورها / �ستري لينج لال�ستثمار  
بتاريخ  االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  من  اأعاله  املذكورة  الق�سية  يف  ال�سادر  احلكم  اىل  باال�سارة 

2018/1/24 م واملت�سمن ندب جلنة اخلربة الثالثية 
نحيطكم علما بانه تقرر حتديد موعد اجتماع اخلربة يوم االحد املوافق 2018/3/4م متام  ال�ساعة 6.00 
م�ساء يف مقر اخلربة احل�سابية الكائن يف اأبوظبي ، �سارع املطار ، بناية SJ تارو ، الطابق 16 - املكتب 
 expert@darexperts.com : 1605 ، علما بان الربيد االلكرتوين الر�سمي للخربة هو 
ناأمل احل�سور يف املوعد واملكان املحددين اعاله مع �سرورة اإح�سار توكيل ر�سمي لل�سادة / املحامني 
والوكالء عن اأطراف الدعوى ويف حال ح�سور اي طرف فان اخلربة �سوف ت�ستمر يف اأداء مهامها يف 

غيابه وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.
عن اللجنة الثالثية 
حما�شب قانوين وخبري وم�شريف 
حمدان زكريا عوده - رقم القيد 528     

اعالن بالن�شر حل�شور املدعي عليها/ 
�شتري لينج لال�شتثمار 

اجتماع اخلربة 
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم  2016/97 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�سي�ص الثانية - �سارع دم�سق - مبنى نيهال 

املنفذ �سده : افيجيت �سالوجا جوربا�سان �سينغ 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �سي غال - SEA GULL - �سقة رقم 113 

انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
الثمن االأ�سا�سي  %20 من  ايداع تاأمني ال يقل عن  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل  م�ستندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة برج 
خليفة - رقم االر�ص : 168 - رقم املبنى : ا�سم املبنى : لوفت�ص تي �سنت - رقم الطابق : 9 - رقم الوحدة : 903 - 

امل�ساحة : 131.54 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.628.265.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم  2016/705   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ:بنك االإمارات دبي الوطني - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املنفذ �سده : �سعيد ح�سني من�سئى 

عنوانه :  يعلن على حمب�سه ، ال�سجن املركزي بالعوير - االدارة العامة للمن�ساآت العقابية - اإمارة دبي العوير 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�سراء  راغبي  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�ص وما عليها من بناء - 
املنطقة - اخلليج التجاري - رقم االر�ص - 11 - امل�ساحة : 107.30 مرت مربع - رقم املبنى : 10 - ا�سم املبنى : 

وي�ست هايت�ص 4 - رقم الوحدة : 1203 - مببلغ : 1.385.959.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر     
فى الدعوى رقم  2010/829   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك االإحتاد الوطني 
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية بنك االإحتاد الوطني - جانب مركز برجمان �سنرت 

املنفذ �سده : اأحمد ح�سن حممد علي 
عنوانه :  اإمارة دبي - وزارةالداخلية - االإدارة العامة للدفاع املدين - الدفاع املدين الكرامة - �سرطي رقم 1491 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
ال  تاأمني  ايداع  الدولة  ال�سراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : ح�سة يف قطعة ار�ص )ف�ساء( - املنطقة : هور العنز - رقم االر�ص : 29/1 - امل�ساحة : 62.74 مرت 

مربع من اجمايل امل�ساحة : 332.87 مرت مربع - املقدرة ب��� )696.796.6( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2016/97 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�سي�ص الثانية - �سارع دم�سق - مبنى نيهال 
املنفذ �سده : افيجيت �سالوجا جوربا�سان �سينغ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مبنى بناية �سي غال - SEA GULL - �سقة رقم 113 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
الثمن االأ�سا�سي  %20 من  ايداع تاأمني ال يقل عن  ال�سراء  )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
قبل  م�ستندات  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��ززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ص  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  اجلل�سة 
املزايدة ان يزيد على  البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة 
الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة برج 
خليفة - رقم االر�ص : 168 - رقم املبنى : ا�سم املبنى : لوفت�ص تي �سنت - رقم الطابق : 9 - رقم الوحدة : 903 - 

امل�ساحة : 131.54 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.628.265.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده      

فى الدعوى رقم  2016/705   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ:بنك االإمارات دبي الوطني - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املنفذ �سده : �سعيد ح�سني من�سئى 

عنوانه :  يعلن على حمب�سه ، ال�سجن املركزي بالعوير - االدارة العامة للمن�ساآت العقابية - اإمارة دبي العوير 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2018/3/7  ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�سراء  راغبي  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ار�ص وما عليها من بناء - 
املنطقة - اخلليج التجاري - رقم االر�ص - 11 - امل�ساحة : 107.30 مرت مربع - رقم املبنى : 10 - ا�سم املبنى : 

وي�ست هايت�ص 4 - رقم الوحدة : 1203 - مببلغ : 1.385.959.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  املنفذ �شده    
فى الدعوى رقم  2010/829   تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك االإحتاد الوطني 
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية بنك االإحتاد الوطني - جانب مركز برجمان �سنرت 

املنفذ �سده : اأحمد ح�سن حممد علي 
عنوانه :  اإمارة دبي - وزارةالداخلية - االإدارة العامة للدفاع املدين - الدفاع املدين الكرامة - �سرطي رقم 1491 
انه يف يوم االربعاء  املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
ال  تاأمني  ايداع  الدولة  ال�سراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين
يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  : ح�سة يف قطعة ار�ص )ف�ساء( - املنطقة : هور العنز - رقم االر�ص : 29/1 - امل�ساحة : 62.74 مرت 

مربع من اجمايل امل�ساحة : 332.87 مرت مربع - املقدرة ب��� )696.796.6( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1186   

املنذر : اترينيتي العقارية  - بوكالة املحامي �سلطان العوي�ص 
املنذر اليها : كودبوند للتك�سية - �ص ذ م م  - جمهول حمل االقامة 

حيث انه مبوجب عقد ايجار موؤرخ يف 2016/2/11 والذي ينتهي بتاريخ 2017/1/19 ا�ستاأجرت املنذر 
اليها من املنذرة ما هو عبارة عن �سكن عمال وحدات ارقام )99-98-97-96-95-94-93-92-91-86-

ال�سيك  ارجت��ع   2016/2/16 بتاريخ   )118-116-115-114-113-112-111-110-103-102-101-100
االول من االيجار بقيمة 207000 درهم ا�سافة اىل ر�سوم كهرباء ومياه وغاز مبلغ 10970 درهم 

بناء عليه - ينذر املنذر اليها 
- ب�سرورة �سداد مبلغ 217970 درهم )مئتان و�سبعة ع�سر الف وت�سعمائة و�سبعون درهم( �سيك بدل 
تاريخ  من  ي��وم  ثالثني  م��دة  خ��الل  بذمتها  املرت�سد  والغاز  واملياه  الكهرباء  ور�سوم  املرجتع  االيجار 
االعالن لهذا االنذار واإال �سن�سطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ساء للمطالبة بتلك املبالغ مع حتميلكم 

الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1136   

املنذر : مرا�ص القارية - ذ م م - وميثلها ال�سيد/ حممد قا�سم حممد قا�سم ، مبوجب وكالة رقم 2017/1/261088 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 28.11.2017  - العنوان : دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، �ص ب : 123311 

دبي ، ا .ع. م  - ت : 045114994/045114500 
 )EB8059740 املنذر اليه / خالد املحاميد)يحمل جواز �سفر اجلمهورية البولندية رقم

وعنوانه / مكتب رقم 112.106.113 مبنى اوفي�ص كورت ، �سارع عود ميثاء ، دبي ، االإمارات العربية  املتحدة 
�ص ب / 81450 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة  - الهاتف املتحرك : 0504585560/ الفاك�ص : 043341415 

يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة دفع اق�ساط �سراء قطعة االر�ص رقم 7315-334 مبنطقة ال�سطوة - اإمارة دبي )وفقا 
التفاقية البيع املوؤجل ال�سادر بتاريخ 28.02.2017( يف غ�سون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�سر هذا االعالن واإال 
�سي�سطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات الالزمة ال�سرتداد احليازة واإعادة بيع العقار مع االحتفاظ باأية مبالغ اودعت 
اأو القانون باعتبارها تعوي�ص مقدم م�سبقا عن االخ��الالت التي  من قبلكم )اإن وجدت( وفق احكام االتفاقية و / 
�سدرت من قبلكم وتنازلكم عن تلك املبالغ مع حفظ حق املنذر باتخاذ اية اجراءات للمطالبة باية تعوي�سات ا�سافية 

عن اخل�سارة الالحقة او فوات الك�سب وفقا ملا ي�سمح به القانون واأحكام االتفاقية. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/1135   

امل��ن��ذر/ ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة - ذ م م - وميثلها ال�����س��ي��د/ حم��م��د ق��ا���س��م حم��م��د ق��ا���س��م / مب��وج��ب وك��ال��ة رقم 
2017/1/261060 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 28.11.2017  

العنوان / �سارع حممد بن زايد ، املخرج 37 ، هاتف : 045675000 ، فاك�ص : 043624200 ، �ص ب : 117777 
دبي ، االإمارات العربية املتحدة   

املنذر اليه : عني لتنظيم املعار�ص - موؤ�س�سة فردية - ل�ساحبها / حممد بلبل - تركي اجلن�سية 
وعنوانه / برج �سفاير مكتب رقم 210 ملك حممد خلفان خربا�ص املري - بور �سعيد - ديرة - اإمارة دبي - 

هاتف : 042560492 - متحرك : 0528660861/0566234629 
القامة  امل�ستاأجرة  امل�ساحة  على  بذمتها  املرت�سد  ال�سيكات  قيمة  �سداد  ب�سرورة   اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اجلناح الرتكي على قطعة االر�ص رقم P6 بالقرية العاملية - اإم��ارة دبي يف غ�سون خم�سة ايام وذلك من 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال �ست�سطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين 
الزامها مع  اليها ب�سداد متاأخرات االيجار املرتتبة عليها مع  املنذر  الزام  باإمارة دبي بغر�ص  وامل�ستاأجرين 

الزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : فن الرتاث احلا�سب االيل - �ض ذ م م     
العنوان : مكتب رقم 508 ملك ح�سني على فردان الفردان - املنخول - بردبي - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 740987  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1187333 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/19  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/2/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني  �سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة 
 حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباد - ديرة - بور �سعيد - هاتف  04-2973060 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2973071 فاك�ص: 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : اك�ض �سي اف جي لتجارة البطاقات االلكرتونية - ذ م م       
العنوان : مكتب رقم 603 ملك ع�سام ابراهيم يا�سني ابو خم�سني - بردبي - الرب�سا 
االوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 715828 رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1142951 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
بتاريخ 2018/2/14  واملوثق لدى كاتب  اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/2/14   وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني الفهد للمحا�سبة القانونية  العنوان : مكتب رقم 801 
 - 38 - ليدينع بيزن�ص �سنرت - اخلليج التجاري - بردبي - هاتف  04-5596338 
فاك�ص:     م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/�سكور بل�ض لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباد - ديرة 
- بور �سعيد - هاتف  2973060-04  فاك�ص: 2973071-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  فن الرتاث احلا�سب االيل - �ض ذ م م 
2018/2/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/2/19 وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�ص 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
 -  801 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  القانونية   للمحا�سبة  امل�سفي/الفهد  ا���س��م 
 04-5596338 هاتف    - بردبي   - التجاري  اخلليج   - �سنرت  بيزن�ص  ليدينع   -  38 
فاك�ص:    - مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   اك�ض �سي اف جي لتجارة البطاقات 
بتاريخ 2018/2/14   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  االلكرتونية - ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/2/14 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  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 االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2843  مدين جزئي

املدعي/جون  ان  االق��ام��ة مب��ا  زم��اين جمهول حم��ل  عليه/نبيل  امل��دع��ي  اىل 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بيدير  دوجال�ص 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )51.353( وق��دره  مببلغ  عليها 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى   2017 �سبتمرب  من   %9 والفائدة 
امل��ع��ج��ل ب��ال ك��ف��ال��ة. وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم االرب���ع���اء امل����واف����ق:2018/3/14 
اأو من  ال�ساعة:08:30�ص بالقاعة:ch.1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

انذار عديل بالن�شر
   2018/1101

املنذر/علي حمبوب رحمة اهلل 
املنذر اليه :ا�ص دي اي خلدمات الكمبيوتر ذ.م.م جمهول حمل االقامة

ينذر املنذر - املنذر اليه:1- ب�سرورة �سداد القيمة االيجارية املرت�سدة لديكم 
عن العقد اجلديد امل��وؤرخ يف:2017/8/25 يف موعد غايته 30 يوم واذا مل يتم 
�سي�سطر  عندها  بالن�سر  االع���الن  ت��اري��خ  م��ن  القانونية  امل��ده  خ��الل  ال�سداد 
التعوي�سات  بكافة  االل��ت��زام  م��ع  قبله  القانونية  االج����راءات  ات��خ��اذ  اىل  امل��ن��ذر 
والت�سمينات وكافة امل�ساريف التي يتكبدها املنذر 2- ب�سرورة االلتزام ب�سداد 
للجهات  م�ستحق  ر�سم  اي  عن  ف�سال  اخلدمة  ور�سوم  والكهرباء  املياه  ر�سوم 

الر�سمية واحلكومية الناجمة عن االنتفاع بالعني املوؤجرة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2399  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اك�سل بال�ست �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /

عبدال�سبور رفيق اال�سالم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   39007( وق��دره��ا  عمالية 
لها جل�سة  ال�سكوى:mb180259319ae/2018 وحددت  رقم  وامل�ساريف 
يوم االثنني املوافق 2018/3/19 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2122  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سيخ عبداخلالق واوالده جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/حممد نواز رحيم بخ�ص قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   26650( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB180127892AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2018/3/19 املوافق  االثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12790  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  ميدز  1-ما�سرت   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /مايال روك�سا�ص ري�ص قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وقدره  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6569( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 AE990174025MB:14000( درهم وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 08.30 �ص 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، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/207 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-عبداهلل بن علي بن عبداهلل البلو�سي جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ار بي ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )36807( درهم  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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/426  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- عادل جعفر ح�سن احمد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله: من�سور عبداهلل حممد احمد 
املدعي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ال��زرع��وين 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    45020.44( وق��دره  مببلغ  ب��اأن 
والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق  2018/3/7   يوم االربعاء   
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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/77  عقاري كلي
حمل  جم��ه��ول  دون  م��ودال��ي��ج  ك��م��اجل��ودا  امارا�سينغ  لك�سمان   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  اال�سالمي  دبي  بنك  املدعي/  ان  االقامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها بني 
وقدره  مبلغ  و�سداد  الدعوى  مو�سوع  العقار  بت�سليم  وال��زام��ه  عليه  واملدعي  املدعي 
)1.067.000( درهم تعوي�سا عن العجز يف املبالغ امل�سلمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االحد   املوافق  
2018/3/11  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2018/3  تظلم عقاري
ان  االق��ام��ة مب��ا  ان�سوريف جمهول حم��ل  دز  1-رم�����س��ان   / �سده  املتظلم  اىل 
املتظلم / بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:من�سور  عبداهلل حممد احمد 
القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأق��ام عليكم  الزرعوين قد 
ال�سادر يف احلجز التحفظي رقم:2/2018 عقاري برف�سه. وحددت لها جل�سة 
  Ch1.A.5  : بالقاعة  11.00 �ص  ال�ساعة  املوافق 2018/3/11    االح��د  يوم 
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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/30  تظلم جتاري

رام  بهاجو   -2 ����ص.ذ.م.م  التبليط  العمال  ال��واح��ة  1-ط��ري��ق   / �سده  املتظلم  اىل 
)فرع(  التجاري  ابوظبي  بنك   / املتظلم  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  نيميوال 
املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  الزرعوين  احمد  حممد  عبداهلل  وميثله:م�سنور 
رق���م:6/2018  التحفظي  احلجز  يف  ال�سادر  ال��ق��رار  من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله 
جتاري برف�سه. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/3/11   ال�ساعة 08.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5  : بالقاعة  �ص 
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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/54  عقاري كلي

املدعي/بنك  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ان�سوريف  دز  /1-رم�سان  عليه  املدعي  اىل 
ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.296.009.01( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 10% �سنويا من وحتى ال�سداد التام و�سمول 
 2018/3/11 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/706  عقاري كلي
حمل  جمهول  الثنيه  الفندقية  لل�سقق  ري��ف  ميدوي�ست  /1-ج��ران��د  عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/بالك �سي انرتاأو�سن كوربوري�سون وميثله:عبداهلل نا�سر من�سور 
حمد الكعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�سراء 
والزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )2.556.728( 
درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
 2018/3/11 املوافق  االحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1615  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-�سركة براتيك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- �ساكيت جينتال �سوبا�ص �سانت 
جيندال جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/البنك التجاري الدويل �ص.م.ع وميثله:من�سور 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  ال���زرع���وين  اح��م��د  حم��م��د  ع��ب��داهلل 
2018/2/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/البنك التجاري الدويل �ص.م.ع بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )�ستة وع�سرون مليونا 
ومائة و�سبعة و�ستون الفا وثالثمائة و�ستة وت�سعون درهما( والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا 
عليهما  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  حتى  يف:2017/7/19  احلا�سل  الدعوى  رفع  تاريخ  من 
امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خ��الل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3735  جتاري جزئي 
جورج  مديرها/اليا�ص  وميثلها  ���ص.ذ.م  الغذائية  بالوجبات  التموين  خلدمات  ابيك�ص  عليه/1-�سركة  املدعي  اىل 
ذ.م.م  ماف�ص  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ل��ت��ج��ارة  الهاملي  امل��دع��ي/���س��رك��ة حممد  ان  االق��ام��ة مب��ا  �سبطيني جم��ه��ول حم��ل 
ماف�ص  الغذائية  امل��واد  لتجارة  الهاملي  حممد  املدعي/�سركة  ان  مبا  البلو�سي  م��راد  علي  مو�سى  وميثله:ابراهيم 
التمهيدي  ب��ت��اري��خ:2018/2/19 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ذ.م.م 
باجلدول  ال���دور  �ساحب  احل�سابي  اخلبري  بندب  وامل�ساريف  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  التايل:حكمت 
اوراقها  االط���الع على  ال��دع��وى تكون مهمته  ت��اري��خ احلكم خبريا يف  م��ن  ا�سبوع  االط���راف خ��الل  ي�سمه  م��امل   -
لديها  ما  على  االط��الع  عليها  املدعي  ال�سركة  مقر  اىل  واالنتقال  اخل�سوم  له  يقدمه  ان  وماع�سى  وم�ستنداتها 
من ا�سول امل�ستندات وكذا �سجالتها ودفاترها التجارية �سواء الورقية او االلكرتونية املنتظمة يف حدود مو�سوع 
�سبيل  التعاقد عليه فيما بينهما و�سرحت للخبري يف  باملدعي عليها ومامت  املدعية  الدعوى لبيان مايلي:عالقة 
اداء ماأموريته باالنتقال الية جهة يرى �سرورة االنتقال اليها لالطالع على ما لديها من م�ستندات تكون الزمة 
للف�سل يف الدعوى و�سماع اقوال اخل�سوم وغريهم بغري حلف ميني وقدرت مبلغ �سبعة االف درهم كامانة على ذمة 
اتعاب وم�ساريف اخلبري املنتدب الزمت املدعية بايداعها خزينة املحكمة ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني 

 .ch1.C.12:املوافق:2018/3/5 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1542  ا�شتئناف جتاري    
ال��ت��وي��ج��ري ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال جمهول  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ���س��رك��ة  اىل 
الطاهر  �سليمان مراد عبداهلل  �ساهني   / امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا  حمل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  مكي   جا�سم  احمد  ح�سني  وميثله:حمده 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/143 جتاري كلي بتاريخ:2017/8/13     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2427  ا�شتئناف جتاري    

�سيد   -2 مو�سوي  علي  مرينوزا�ص  مو�سوي  �سبري   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�سري عبا�ص جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك الفجرية الوطني 
�ص.م.ع وميثله:علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين قد ا�ستاأنف/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1580 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/25     
ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2018/3/25  االح��د   يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/10463  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-الو ت�سيكن جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�سالح/مهند  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/1/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
درهم  للمدعي مبلغ )16871(  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  حممد خ��ري حمو 
وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب 
عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه 
منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4224  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-موؤ�س�سة العزمت للتكنولوجيا )موؤ�س�سة فردية( وميثلها مالكها/
حممد علي بيك مريزا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سركة امل�سرق اال�سالمي 
عليك  اأق��ام  قد  حثبور  �سيف  حممد  خليفة  وميثله:خالد  خا�سة(  )م�ساهمة  للتمويل 
 )421.243.86( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
2018/2/27 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1782  عمايل جزئي
ان  االق��ام��ة مب��ا  �����ص.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  امل��دع��ي عليه / 1-�سيلبي جلوبال  اىل 
املدعي /عاطف اهلل خان نور اهلل خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   37103( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB990879998AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/3/4 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة:ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/6146  عمايل  جزئي 

االقامة  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  وال�سفر  لل�سياحة  ديز  عليه/1-�سن  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2017/9/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  طالب  موت�س�سني  ل�سالح/امالية  اع��اله  امل��ذك��ورة 
او قيمتها نقدا ما مل  العودة اىل موطنها  للمدعية مبلغ )22317( درهم وتذكرة 
من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحقت  قد  التنفيذ  وقت  تكن 
ال�سروفات واعفت املدعية من ن�سيبها فيها 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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/7765  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-فايربانت ادفرتايزينغ �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/21 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/�سنتو�ص كوالفا بيالي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )26925( 
درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل 
يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها . 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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/8206  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1-اطهر قادري للخدمات الفنية والتنظيف �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  الدين  املدعي/عبداحلميد قمر  ان  االقامة مبا 
قمر  ل�سالح/عبداحلميد  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/12/4 بتاريخ  املنعقدة 
توؤدي للمدعي مبلغ )7712(  بان  املدعي عليها  بالزام  املحكمة مبثابة  الدين بحكمت 
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 من ن�سيبه 
لال�ستئناف  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3536  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1-اأني�ص اند �سابر لتاأجري املعدات الثقيلة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/عبدالرحمن ع�سمت اهلل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/عبدالرحمن ع�سمت 
اهلل بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )6339( درهم وتذكرة عودة 
ملوطنه عينا على الدرجة ال�سياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر 
والزامها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13366  عمايل جزئي
)ف��رع( جمهول حمل  البدنيه  للياقه  ا���ص  ام  اي  ت��ام  1-ب���ادي   / املدعي عليه  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /ديني�سا مريونا تانا�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )41750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990549668AE وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�ساعة   2018/3/19 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10777  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلليفة لتوزيع الغاز �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /�سيد با�سط علي بخاري �سيد خليل احمد بخاري قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB178192023AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 08.30 �ص 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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11243  عمايل جزئي

االقامة مبا  العقارية جمهول حمل  للو�ساطة  1-ال���درادو   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ايجات  روبيو  /جينا  املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )13344 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت   mb178338467ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/3/4 ال�ساعة 08.30 �ص 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، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/876  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-االندل�ص خلدمات االفراح ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممود عبده حممد انور عبده قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )53690 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990054878AE وحددت لها 
 ch1.B.10:ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة املوافق 2018/3/7  جل�سة يوم االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13373  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  املركبات  ت�سجيل  خلدمات  1-ال��و���س��ام   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  متويل  غالب  حممد  /ح�سام  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )57000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990681310AE وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/3/1 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13368  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  �����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  م�سايف  1-جن��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /�ساه جهان ح�سني جاكر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )29525 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990451611AE وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/3/1 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/429  عمايل جزئي

ان  االق��ام��ة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  بارفيه  / 1-مقهى  املدعي عليه  اىل 
املدعي /عدنان حمي الدين برنيه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )97268 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB990472776AE:ال�سكوى رقم  والر�سوم 
االربعاء املوافق 2018/3/21 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.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 .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13226  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-لي�سيور انليمتد ���ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عثمان  حممود  خطاب  /حممد  املدعي 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   96733( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 mb179199202ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )3000(
�ص   11.00 ال�����س��اع��ة   2018/3/19 امل���واف���ق  االث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12727  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  / 1-جهانزيب منري  عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  رم�سان  حممد  عرفان  /حممد  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13625 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB178886058AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 08.30 �ص 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، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/99 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- م�سرف االمارات اال�سالمي �ص.م.ع

باعالن املطعون �سده:1- �سليمان حممد عبدالعزيز ال�سليمان جمهويل 
اأعاله  امل��ذك��ور  الطعن  اأق���ام عليكم  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل 
ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة 

الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1931  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة املر�ساة الذهبية للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 
ذ.م.م  ك���ري  ���س��رك��ة روف   / امل�����س��ت��اأن��ف  ان  االق���ام���ة مب���ا  جم��ه��ول حم���ل 
ال�سادر  احل��ك��م  ا���س��ت��اأن��ف/  ق��د  ل��وت��اه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني 

بالدعوى رقم 2016/2906 جتاري جزئي بتاريخ:2017/10/16     
 10.00 ال�ساعة   2018/3/21 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1726  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-عبداهلل �سامل عبداهلل دروا�سي ال�سام�سي جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/11  يف 
بالزام  ���ص.م.ع  اال�سالمي  االم��ارات  ل�سالح/م�سرف  اعاله  املذكورة  الدعوى 
املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ )164742.80( درهم والزمته بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد على 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ذلك من طلبات 
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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2777  جتاري جزئي 

االقامة  حمل  جمهول  مو�سى  حممد  كونهي  حممد  عليه/1-ا�سماعيل  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/19  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
املدعي مبلغ )ثالثني الف وثالثمائة و�سبعة وخم�سني درهم وخم�سة فل�سا( والفائدة 
القانونية الب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 
حكما  املحاماة.  واتعاب  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��الن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2999  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  بخ�ص  احمد  ح�سني  عليه/1-خالد  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/11/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
وفائدة  تاريخ:2007/6/4 وحتى:2017/8/26  وفائدة 9% من  درهم  مبلغ )6655.28( 
9% على اجمايل املبلغ امل�ستحق يف التاريخ االخري وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم 
وامل�ساريف 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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2675  مدين جزئي 
املدعي/ ان  االقامة مبا  الب�سرراجا خان جمهول حمل  عليه/1-نور  املدعي  اىل 

بان  نعلنكم  علي  ال  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:ح�سن  �����ص.ذ.م.م  داداب����اي  �سفريات 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/31  يف الدعوى املذكورة اعاله 
يردا  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  ����ص.ذ.م.م  داداب���اي  ل�سالح/�سفريات 
الندكروزر  تويوتا  ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   D 98834:رقم املركبة  للمدعية 
مقابل  دره��م  وخم�سمائة  امل�ساريف  والزمتهما   2010 ال�سنع  �سنة  اللون  ابي�ص 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3652 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم 2- حممد عبداهلل عبدالرحيم الفهيم 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الفهيم القاب�سة �ص.ذ.م.م ب�سفتها ال�سريك 
بن�سبة 99% يف را�سمال �سركة الفهيم لالعالن والت�سويق ذ.م.م وميثلها مديرها ال�سيد/حممد 
عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم وميثله:علي احمد علي عبيد املناعي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله وتنفيذ احلكم وفقا ملا جاء يف الدعوى املرفوعة رقم:505/2015 جتاري 
كلي واملعدل باال�ستئناف رقم:1062-1159/2015 جتاري بتنفيذ حكم املحكم وذلك بعزل ال�سيد 
عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم من رئا�سة وع�سوية جمل�ص ادارة �سركة م�ساريع الفهيم 
لالعالن والت�سويق ذ.م.م 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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/124 تنفيذ �شرعي

االقامة  حمل  جمهول  حجاب  عبدالعظيم  حممد  ال�سيد  �سده/1-�سيماء  املنفذ  اىل 
عمري  وميثله:امل  عزب  حممد  ج��ودة  ال�سعيد  حممد  التنفيذ/ا�سرف  طالب  ان  مبا 
يف  ع��زب   حممد  ج��ودة  ال�سعيد  حممد  ا�سرف  من  ال�سادر  احلكم  مبوجب  ال�سبيعي 
الدعوى املذكورة اعاله فانت مكلف باالتي تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى رقم:1778 
ل�سنة 2017 احوال نف�ص م�سلمني بالزام املدعي عليها بتمكني املدعي من روؤية ولديه 
�سريف وادهم يوم اجلمعة من كل ا�سبوع من ال�ساعة 2 ظهرا حتى ال�ساعه 6 م�ساء من 
ذات اليوم وذلك موؤقتا حلني لف�سل يف الدعوى على ان يتم الت�سليم والت�سلم مبركز 
روؤية الطفل ، او خزينة املحكمة وذلك خالل يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2414  ا�شتئناف جتاري    

امل�ستاأنف �سده/ 1- �سيد �سري عبا�ص 2- �سبري مو�سوي مرينوزا�ص  اىل 
علي مو�سوي جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / اميتاز الرب �سيد 
احلكم  ا�ستاأنف/  قد  املالكي  فندي  م�ستت  وميثله:عبا�ص  راب  م��وي��زور 

ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1580 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/23     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2018/3/25 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/599  تظلم جتاري

حمل  جمهول  ابراهيم  حممد  زاده  تقي  اهلل  1-ح�سيب   / �سده  املتظلم  اىل 
االقامة مبا ان املتظلم / تيكنيكورب �ص.م.ح وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني 
ال�سادر يف  القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأق��ام عليكم  قد 
الدعوى رقم:948/2017 جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم 
االحد املوافق 2018/3/4   ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة : Ch1.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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1131  تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2017/1131 جتاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املننفذ به وقدره )835289.35( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الوطني

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- جا�سم ح�سن جمعة حممد ح�سني املازم - عن نف�سه وب�سفته 
مالك جي ام ام لتجارة العامة �ص.ذ.م.م - و�سامن للت�سهيالت جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اال�سهم العائدة اليكم وبياناتها )�سركة العربية للطريان عدد 
اال�سهم 90687 - �سركة ديار للتطوير عدد اال�سهم 6.532 - عدد متويل عدد اال�سهم 1.184( 
وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )710797.71( درهم بناءا على قرار املحكمة ال�سادر 

بتاريخ:2018/2/18.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/238  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جلو انترييورز �ص.ذ.م.م 2- انيل ناري�ص نيتنافاري عن 
نف�سه وب�سفته ال�سريك املخول بالتوقيع ل�سركة جلو انترييورز �ص.ذ.م.م وكفيل 
امل�ستاأنف / بنك  ان  امل�سرفية  جمهويل حمل االقامة مبا  �سامن للت�سهيالت 
ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني  قد ا�ستاأنف/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/332 تظلم جتاري     
م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2018/3/28 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/290 تنفيذ جتاري

�ص.ذ.م.م  الغذائية  للمواد  العاملية  الذهبي  �سده/1-النجم  املنفذ  اىل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ف��ا���س��ت لوجي�ستك�ص  ان ط��ال��ب  االق���ام���ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
لل�سحن �ص.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )276369.18( درهم  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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/388 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-�سيد �ساجد ح�سني �ساه جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/اعجاز غالم غالم ح�سني قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م    )183957(
املحكمة �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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/242  ا�شتئناف عمايل    
����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  كونيكت  �سمارت   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / عزت عو�ص عزت عبداحلميد 
جزئي  عمايل   2017/7953 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد 

بتاريخ:2018/1/29     
 10.00 ال�ساعة   2018/3/15 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/59  مدين كلي

اىل املدعي عليه/ميا�سه خالد را�سي ال�سحماين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
عليك  اأق��ام  قد  امل�سايبة  ابراهيم  علي  عبداهلل  وميثله:ب�سار  ر�سيد  عبدالكرمي  نيكار 
يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 القانونية  الفائدة  م��ع  دره��م   )1.129.000( مبلغ  للمدعيه 
املدعيه مببلغ )2.000.000( درهم  ال�سداد والزامها بتعوي�ص  الق�سائية وحتى متام 
كتعوي�ص الزام املدعي عليهما بكافة الر�سوم وم�ساريف الدعوى. وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني املوافق:2018/3/5 ال�ساعة:09:30�ص بالقاعة:ch.1.C.15 لذا فاأنت 
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 االبتدائية
العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2817  مدين جزئي

خان  كل  املدعي/نور  ان  االقامة مبا  كل خان جمهول حمل  عليه/فقري  املدعي  اىل 
�ساه جهان خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  وقدره )10000( 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
 ch.1.B.10:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ص  امل��واف��ق:2018/3/12  االثنني  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 االبتدائية

العدد 12261 بتاريخ 2018/2/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/89  جتاري جزئي
احمد  اي���اد  ذ.م.م وميثلها مديرها  ال��ط��رق  مل��ق��اوالت  وف��ا  /1-���س��رك��ة  عليه  امل��دع��ي  اىل 
ان  االقامة مبا  املو�سى جمهول حمل  عبدالرحمن  احمد  اي��اد   -2 املو�سى  عبدالرحمن 
املدعي/ال�سقر املتحدة للمعدات الثقيلة ذ.م.م وميثله:ح�سن علي مطر الريامي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )51.000( درهم 
و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )25.000( وقدره  مببلغ  وتعوي�ص 
 2018/3/8 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة 
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 االبتدائية
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تكره الن�ساء البقع اجللدية التي ت�سّوه لون الب�سرة. اإليك اأف�سل الطرائق ملحوها بكل اأمان عرب الكرميات والليزر.

بكل اأمان وعرب الكرميات والليزر

اأف�سل الطرق للتخل�ض من البقع البنية
بقع الوجه

يومياً  البنف�سجية  ف���وق  ل��الأ���س��ع��ة  ال��وج��ه  ي��ت��ع��ّر���ص 
عالج  اأف�سل  يق�سي  للبقع.  عر�سة  اأك��رث  يكون  ل��ذا 
البقع  ال�ستهداف  الليزر.  با�ستعمال  احلالة  ه��ذه  يف 
يبقى  ال�سم�سية،  والبقع  النم�ص  مثل  )ال�سطحية(، 
االأ�سا�سي.  امل��رج��ع  )ك��ي��و(  امل��ت��ح��ّول  ال�سبغي  ال��ل��ي��زر 
�سغرية  م�ساحة  على  فائقة  طاقة  التقنية  ه��ذه  تبث 
خالل مدة ق�سرية جداً. يكفي اأن تخ�سعي جلل�ستني 
خالل  الق�سور  ت�سقط  ما  و�سرعان  جل�سات  ث��الث  اأو 

اأ�سبوع.
ب�سرعة  امل�سكلة  في�ستهدف  )ب��ي��ك��و���س��ور(،  ل��ي��زر  اأم���ا 
الالزمة  اجلل�سات  ع��دد  ت��راج��ع  يعني  م��ا  م�ساعفة، 
�سريعاً يف هذه  البقع  اأي ق�سور. تختفي  ت�سّكل  وع��دم 
احلالة. ترتفع كلفة هذا العالج لكن يكفي اخل�سوع 
الليزر فاعلة، لكنها  جلل�سة واحدة. قد تكون تقنيات 
ب�سبب  والداكنة  الب�سرة اجلافة  الكلف وال  تنا�سب  ال 
املناطق  تت�سّكل بقع يف  احتمال جتّدد اال�سطباغ: قد 

التي مل تخ�سع للعالج.

بقع اليدين
اأن تك�سف هذه البقع عمرك احلقيقي وُت�سّمى  ميكن 
ع���م���وم���اً )ب���ق���ع ال�����س��ي��خ��وخ��ة(. ي��ق�����س��ي اأف�������س���ل حّل 
ُي�ستعمل  بالتربيد. خالل اجلل�سة،  العالج  با�ستعمال 
البقعة،  لتجميد  اال�سطباغ  على  ال�سائل  النرتوجني 
بع�ص  اأحياناً  اللون ويظهر  الب�سرة زهرية  ت�سبح  ثم 

البثور لكنها تتال�سى خالل ب�سعة اأ�سابيع.
ُتخّلف هذه التقنية ندوباً اأحياناً، لذا تربز احلاجة اإىل 
وثالث(  اثنتني  )ب��ني  العالجية  اجلل�سات  م�ساعفة 
الإزالة اال�سطباغ بال خماطر. لكن يجب اأن تتجّنبي 
تعّددت  واإذا  ج��اف��ة.  ب�سرتك  ك��ان��ت  اإذا  التقنية  ه��ذه 

البقع، رمبا يقرتح الطبيب الليزر املتحول )كيو(.

بقع العنق والكتفني
وا�سع  ب��اح��م��رار  املنطقتني  ه��ات��ني  يف  ال��ب��ق��ع  ت��رت��ب��ط 
ينجم عن �سربات �سم�ص �سابقة. يق�سي اأف�سل عالج 
التي  اخل��اط��ف��ة  امل�سابيح  با�ستعمال  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
ثالث  اأو  جل�ستني  خ��الل  امل�ستهدفة  املنطقة  تعالج 
االأ�سعة.  ت�سّببها  التي  االأ�سرار  حّدة  بح�سب  جل�سات، 
يتحّول ال�سوء الذي متت�سه البقع اإىل حرارة ويوؤدي 
امل�سكلة.  عن  امل�سوؤولة  ال�سبغية  اخلاليا  تدمري  اإىل 
بعد اجلل�سة العالجية، يجب اأن تدهني كرمياً ملعاجلة 
بّنية خالل  ت�سبح  التي  املت�سّررة  املنطقة  يف  الندوب 

خم�سة اأيام قبل اأن تتعافى بالكامل.

ملاذا تظهر البقع اجللدية اأ�ساًل؟
تنجم البقع ال�سطحية اأو النم�ص عن التعر�ص الأ�سعة 
ا�ستعمال  اأو  التهابية  تفاعالت  ح�سول  اأو  ال�سم�ص 
)قناع  اأو  ال��ك��ل��ف  م��ث��ل  العميقة  ال��ب��ق��ع  اأم���ا  ال��ع��ط��ور. 
�سببها  يبقى  لكن  اأو�سع  نطاق  على  فتنت�سر  احلمل(، 
با�سطرابات  مثاًل  ترتبط  قد  موؤكد.  غري  احلقيقي 

هرمونية اأو معطيات وراثية اأو عوامل بيئية.

كيف ميكن التمييز بني البقع؟
والكتفني  والعنق  الوجه  على  ال�سم�سية  البقع  تظهر 
بقع  اأم���ا  معّينة.  م�ساحة  �سمن  وتنح�سر  وال��ي��دي��ن 
ال�سفتني  وزاوي���ة  اجلبني  على  فتظهر  احل��م��ل،  قناع 

واخلّدين ومتتد على م�ساحة اأو�سع.

هل تعاود البقع الظهور بعد العالجات؟
قد  لكن  معاجلتها.  بعد  ال�سم�سية  البقع  تتجّدد  ال 
الوجه  م��ن  خمتلفة  اأم���اك���ن  يف  اأخ����رى  اأن�����واع  تظهر 
احلل  يق�سي  امل�ساكل،  ه��ذه  م��ن  للوقاية  اجل�سم.  اأو 

 30 الوحيد با�ستعمال واٍق �سم�سي ترتاوح قوته بني 
و50، �سيفاً و�ستاًء.

هل من م�ستح�سرات جتميل فاعلة؟
اأنها م�سادة للبقع وهي مثرية  تّدعي كرميات كثرية 
بعد  ا�ستعمالها  ميكن  اأو  وقائية  كطريقة  لالهتمام 
العالج لتجّنب ظهور اأي بقع جديدة. تعمل العنا�سر 
فتعيق  م�ستويات  ثالثة  على  ال��ك��رمي��ات  يف  الن�سطة 
الذي  البيولوجي  الفعل  رد  امليالنني، وتنّظم  ت�سنيع 
يطلق اإنتاج امليالنني، ويق�ّسر الب�سرة. يجب اأن تدهني 
هذه املنتجات �سباحاً وم�ساًء طوال ثالثة اأ�سهر على 

االأقل قبل اأن يتح�ّسن لون الب�سرة.

اأو  م��رة  ال�سامبو،  قبل  عميقاً  ع��الج��اً  ا�ستعملي   •
زيتاً  ت�ستعملي  ك��ي  ال��وق��ت  ح���ان  اأ���س��ب��وع��ي��اً:  م��رت��ني 
تغ�سلني  ك��ن��ت  مل���ا  ت�����س��ح��ي��ح��ي��اً.  ق���ن���اع���اً  اأو  م���غ���ذي���اً 
بهذه  اإثقاله  ف�ستتجنبني  بال�سامبو،  الحقاً  �سعرك 
وركزي  ج��اف  �سعر  على  املنتج  اده��ن��ي  ال��ط��ري��ق��ة. 
على االأطراف وال�سعريات التي يتغري لونها. لكن 
ا�ستعملي ن�سف الكمية التي اعتدِت عليها. يجب 
�سبه كامل يف  ب�سكل  امل�ستعمل  املنتج  اأن يختفي 
األياف ال�سعر. دعيه ينتقع طوال 30 دقيقة 
ل�سمان  ال�����س��ام��ب��و.  ا���س��ت��ع��م��ل��ي  ث���م 
ف��اع��ل��ي��ة ه���ذا ال���ع���الج، ي��ج��ب اأن 
تخلو املنتجات من ال�سيليكون.

بعد  رذاذاً  ا����س���ت���ع���م���ل���ي   •
�سطف  دون  م����ن  ال�����س��ام��ب��و 
منتجاً  اخ����ت����اري  ال�������س���ع���ر: 
غ������ن������ي������اً ب�����ال�����ربوت�����ي�����ن�����ات 
وحت�سني  ال�سعر  لرتطيب 
اخليار  هذا  ي�سمح  نوعيته. 
املت�سابكة  اخل�����س��ل  ب��ف��ك 
ال�سعر.  �سماكة  وي��زي��د 
الكرميات  جتنبي  لكن 
وال�������زي�������وت اجل�����اف�����ة. 
ر�ّسي ثالث دفعات من 
اخل�سل  ع���ل���ى  ال��������رذاذ 
مب�سط  بينها  واف�سلي 

اأ�سنانه كبرية.

االعتداءات اخلارجية متعن يف اإ�سعاف ال�سعر
اأطيلي الفرتة الفا�سلة بني ح�س�ص غ�سل ال�سعر بال�سامبو: كلما كررِت ا�ستعمال 
ال�سامبو، �ستزيد االإفرازات الدهنية. لذا يكون ال�سعر الرقيق دهنياً عموماً مع 
اإف��راز الدهون كثرية وخمتلفة، من بينها  اإىل  اأو ميله  ال�سعر  اأ�سباب �سعف  اأن 
والغدة  اجلن�سية  الهرمونات  واخ��ت��الل  االأي�سي  وال�سعف  الوراثية  املعطيات 
اأو و�سط روائ��ح قوية، ال داعي لغ�سل  الدرقية. ما مل تتواجدي يف مكان ملوث 
املنتجات  اأ�سبوعياً. كذلك جتنبي  به مرتني  اكتفي  بل  يومياً،  بال�سامبو  ال�سعر 
بة الأنها  املنتجات املرطِّ املقابل تفيده  ال�سعر. يف  الغنية بال�سيليكون الأنها تثقل 
و5   3 بني  باملنتج  ينتقع  ال�سعر  دع��ي  وتلّطفه.  ال�سعر  وت�سلح  اجللد  تخرتق 
دقائق لتح�سني مفعوله وتهوئة جذوره. اإذا مل تتمكني من جتنب غ�سل ال�سعر 

يومياً، اختاري نوعاً خفيفاً وملطفاً من ال�سامبوهات.
مع  طبيعياً  ال�سعر  �سماكة  ترتاجع  ج�سمك:  يف  احلديد  م�ستوى  راقبي   •
بنق�ص احلديد. لذا  اأحياناً  امل�سكلة  اأن يتعلق �سبب  التقدم يف ال�سن لكن ميكن 

راقبي م�ستواه وخذي مكمالت عند احلاجة.

ق�ّض ال�سعر يزيده قوة
ة �سعر منا�سبة: لتن�سيط �سعرك وجتديد حيويته، تق�سي اخلطوة  اختاري َق�سّ
ات املرّبعة منا�سبة كونها  ة التي تنا�سبه وتزيد كثافته. الق�سّ االأوىل باإيجاد الَق�سّ
ي�سهل  فيما  نف�سه،  ال��ه��دف  ال��غ��ّرة  حتقق  كذلك  ال�سعر،  �سماكة  ب��زي��ادة  توحي 
بغ�ص  لكن  زادت.  كثافته  ب��اأن  انطباعاً  يعطي  ال��ذي  الق�سري  ال�سعر  ت�سفيف 
النظر عن االأ�سلوب الذي تختارينه، احر�سي على ق�ّص اأطراف ال�سعر من وقت 
املتدرجة  ات  الق�سّ تتجنبي  اأن  املقابل، يجب  للحفاظ على �سحته. يف  اآخر  اإىل 
ة منا�سبة، �سي�سهل عليك اأن  الأنها ت�سعف ال�سعر وتك�سف عيوبه. اإذا كانت الَق�سّ

ت�سففي �سعرك يومياً.
جذوره  على  مغذية  رغوة  ادهني  �سعرك،  حيوية  لتجديد  اجلذور:  • عاجلي 
اخل�سل.  حتت  ال�سعر  جمفف  وو�سع  باأ�سابعك  اجل��ذور  رف��ع  عرب  جففيه  ثم 
الفر�ساة  ا�ستعملي  لكن  نف�سها  الطريقة  طّبقي  �سعرك،  ت�سّرحي  اأن  اأردت  اإذا 

بدل اأ�سابعك.
غ�سل  ب���ني  ال��ف��ا���س��ل��ة  ال���ف���رتة  • خ����الل 

ال�����س��ع��ر ب��ال�����س��ام��ب��و، ال ت�����رتددي يف 
ا����س���ت���ع���م���ال م���ن���ت���ج ج�������اف. اإن�����ه 

خ���ي���ار م���ث���ايل ل��ل��ت��خ��ل�����ص من 
االإفرازات الدهنية وجتديد 

على  املنتج  وزع��ي  كثافته. 
ينتقع  واتركيه  اجل��ذور 

�سّرحيه.  ثم  دقيقتني 
ال��رذاذ اجل��اف مفيد 
لت�سريح  اأي�����������س�����اً 
ال�سباح.  يف  ال�سعر 
ت�ستعملي  ال  ل��ك��ن 
املبللة  ال��رتك��ي��ب��ات 
على  ال�����س��م��ع��ي��ة  اأو 
ال�������س���ع���ر ال���رق���ي���ق. 

اأخ���رياً، ال تدهني 
�سعرك مبجموعة 

م��ن امل��ن��ت��ج��ات كي 
عليه  ت�����رتاك�����م  ال 

وجتعله باهتاً.

عززي قوته و�سحته

خطوات ب�سيطة للمحافظة على رطوبة �سعرك
يومية  خطوات  عرب  و�سعه  وحت�ّسني  معه  تتعاي�سي  اأن  ت�ستطيعني  لكنك  �سعرك،  طبيعة  تغيري  من  تتمكني  لن 

ب�سيطة.ال�سعر الرقيق يحتاج اإىل الرتطيب، لذا ال بد من اتباع اخلطوات التالية للحفاظ على رطوبته:

اأهم 4 معلومات عن املخا�ض
 

ت��ت��داخ��ل هذه  اأ�سا�سية على ط��ول امل��خ��ا���ص وح��ّدت��ه.  اأرب��ع��ة ع��وام��ل  ت��وؤث��ر 
العوامل يف ما بينها فتجعل كل خما�ص خمتلفاً عن غريه.

ممر اإلزامي
اإىل العامل اخلارجي. يتاألف  اإنه الطريق الذي ي�سلكه الطفل فيما يّتجه 
هذا املمر من احلو�ص وفتحة عنق الرحم وقناة الوالدة. خالل اأول مرحلة 
من املخا�ص، يتجاوز الطفل عنق الرحم الذي ينفتح فيما ي�سغط اجلنني 
نزواًل. وحني يتجه نحو املهبل، �سيواجه ثنيات جلدية متعددة تكون تخّزنت 
ا�ستعداداً لهذه املرحلة التي تتطّلب م�ساحة اإ�سافية يف املهبل. يتمّدد االأخري 

كي ي�سع راأ�ص الطفل الذي يتجه نحو اخلارج مروراً باحلو�ص العظمي.
ميكن التحكم بحجم احلو�ص و�سكله عرب و�سعيات اجل�سم خالل املخا�ص. 
وت�سمح  ال��ث��الث  احل��و���ص  ع��ظ��ام  اأرب��ط��ة  جمموعة  اأو  ���س��ام  ن�سيج  يجمع 
هرمونات احلمل لتلك االأربطة بالتمّدد كي تتباعد العظام اأثناء املخا�ص 
وت�سمح للطفل باخلروج ب�سهولة من منطقة احلو�ص. ميكن ت�سهيل هذه 

العملية عرب اتخاذ و�سعيات م�ستقيمة وامل�سي اأثناء املخا�ص.

راكب منتظر
يكون الطفل املنتظر راكباً موؤقتاً يف بطن اأمه، ويوؤثر حجمه وو�سعيته يف 

الرحم يف م�سار املخا�ص بطرائق عدة. 
اإىل  انقبا�سات الرحم  توؤدي قدرته على تغيري و�سعيته والنزول رداً على 
اإبطاء املخا�ص اأو ت�سريعه اأحياناً. اإذا قرر مثاًل اأن يرفع راأ�سه، قد ي�سعب 

عليه املرور.

بو�سعية  اجللو�ص  على  امل���راأة  حت��ر���ص  اأن  يجب  احل��م��ل،  اأ�سابيع  اآخ���ر  يف 
م�ستقيمة قدر االإمكان تزامناً مع اإحناء حو�سها اإىل االأمام. كذلك ي�سمح 
عرب  م��روره  وت�سهيل  الطفل  و�سعية  بتح�سني  احلمل  ك��رة  على  اجللو�ص 

احلو�ص. ال بد من احلفاظ على هذه الو�سعيات طوال فرتة املخا�ص.

حمرك القوة
ي�سّكل الرحم حمرك القوة خالل املخا�ص كونه ينقب�ص ب�سدة من االأعلى 
لفتح عنق الرحم. توؤثر قوة االنقبا�سات ووتريتها يف تطور م�سار املخا�ص، 
تلك  من  اأك��رث  �سريعاً  الرحم  عنق  بفتح  واملتما�سكة  منها  القوية  وت�سمح 

ال�سعيفة واملتباعدة.
قوة  ي�سمن  م��ا  انقبا�ص،  ك��ل  م��ع  ال��رح��م  م��ن  العليا  �سماكة اجلهة  ت���زداد 
كافية لدفع الطفل نحو قناة ال��والدة. وملا كانت قوة الرحم ت��زداد بف�سل 
االأم وقدرتها على اال�سرتخاء خالل االنقبا�سات، فتعاوين  و�سعية ج�سم 

مع ج�سمك و�ساعديه عرب احرتام االإيقاع الذي يحدده.

احلالة النف�سية
مثاًل،  االأمل.  مع  التعامل  وطريقة  املخا�ص  جتربة  يف  االأم  عواطف  توؤثر 
قد  اأوج��اع��ه.  وزي��ادة  املخا�ص  م��دة  اإطالة  اإىل  االنقبا�سات  ت��وؤدي مقاومة 
ال�سعبة،  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  ا�سرتخائك  على  حتافظي  اأن  عليك  ي�سعب 
لكن ي�سمح اال�سرتخاء بت�سريع املخا�ص. من خالل اإرخاء الع�سالت التي 
ترتبط مبا�سرًة باملخا�ص، ميكنك احلفاظ على طاقتك لتحّمل ال�سغوط 
اتخاذ  عرب  املخا�ص  ف��رتة  يف  اإيجاباً  توؤثري  اأن  وميكنك  املرحلة.  ه��ذه  يف 

تدابري وو�سعيات مريحة ُتعلّمها ح�س�ص اال�ستعداد للوالدة.



على  الكثريين  اإعجاب  حازت  التي   )A Fleur De Toi( بعنوان  اأجنبية  الأغنية  )كليب(  طرحِت    •
املواقع االإعالمية. ملاذا اخرتِت طرح االأغنية يف هذا التوقيت؟

- امل�ساألة ال تربط بتوقيت معني. لطاملا اأحببُت الغناء وهو لي�ص باالأمر اجلديد علّي، اأنا اأحب االأغنيات االأجنبية 
كثرياً، واأغنية )A Fleur De Toi( تعني يل اأ�سياء كثرية ومو�سوعها جميل جداً، وهو ميكن اأن ينطبق 

على كل النا�ص، ولذلك اأحببُت اأن اأعيد ت�سجيلها ب�سوتي وتاأديتها باأ�سلوبي اخلا�ص.
هواية  جمرد  يبقى  الغناء  فهل  االأ�سا�ص،  يف  ممّثلة  ولكنك  واأخ��رى،  فرتة  بني  تغنني  اأن��ك  املعروف  من   •

بالن�سبة اإليك؟
- اأنا ممّثلة بالطبع. وحتى االآن اأنا ممّثلة، ولكنني ال اأعرف ماذا ميكن اأن يطراأ يف املرحلة املقبلة. كلمة فنان 
باالأغنية  الكليب اخلا�ص  ب�سكل جدي. وقد �سّورُت  اأتعامل معه  الغناء، ولكنني ال  اأحب  واأن��ا  �سيء،  ت�سمل كل 
العمل  الفنان  باإح�سا�سي اخلا�ص. عندما يحب  اأو�سلها  اأن  اأحببُت  املف�سلة  اأغنيتي  بطريقة احرتافية، والأنها 

الذي يقّدمه فال بد اأن ي�سل اإىل النا�ص باأف�سل طريقة، واأنا اأحببُت اأن اأطرح )كليب( ُمطاِبقاً 
للموا�سفات.

حترتيف  اأن  ميكن  اأن��ك  يعني  هذا  فهل  �سيء،  كل  ت�سمل  كلمة  الفن  اإن  قلِت   •
الغناء م�ستقباًل؟

اأَّدي�����ُت االأغنية  اأن��ن��ي  ال��غ��ن��اء وك��ل م��ا فعلُته  اأت��ع��دى على  اأن���ا ال  اأع����رف.  - ال 
بطريقتي والنا�ص اأحبوها، وال �سك اأنني �ساأقّدم غريها الكثري، وحالياً اأنا 

ب�سدد التح�سري الأغنية جديدة.
بعنوان  )خما�سية(  بطولة  النور  عبد  �سريين  النجمة  ت�ساركني   •

تتحدثني  كيف  املقبل.  رم�سان  يف  و�سُتعر�ص  ال�����س��اب��ع(،  )ال�سهر 
عن دورك فيه؟

بت، وهي اأ�سبحت معروفة، كل ما ميكنني  - ق�سة امل�سل�سل �ُسرِّ
قوله اإن العمل جميل جداً.

• هناك اجتاه نحو تقدمي اخلما�سيات وال�سباعيات وكاأنها 
حتّولت مو�سة. فهل هذه االأعمال ت�سبع رغبات و)تف�ّص 

اأنه  اأم  املحدود،  بالرغم من عدد حلقاتها  املمّثل  خلق( 
ل عليها امل�سل�سل املوؤلف من 30 حلقة؟ يف�سّ

لعدد  ع��الق��ة  وال  االأ���س��ا���ص،  ه��ي  الق�سة   -
العمل  ك��ان  �سواء  املو�سوع،  بهذا  احللقات 

الأن  ك���ام���اًل،  م�����س��ل�����س��اًل  اأو  خ��م��ا���س��ي��ة 
ال��ق�����س��ة ه���ي ال���ت���ي )ت���ف�������ّص خلق( 

امل�سل�سل.
 •

العام املا�سي �ساركِت يف العديد من االأعمال املهمة كما �ساركِت يف فيلم �سوري من اإخراج جندت اأنزور بعنوان 
)رجل الثورة(. هل ترين اأنك حمظوظة الأنه يتم اختيارك الأعمال ذات قيمة فنية على م�ستوى امل�سمون؟

اأنا فنانة متطلبة  ع، هذه االأعمال ال ت�سكل �سوى 2 يف املئة من العرو�ص التي ت�سلني.  - بكل �سراحة وَتوا�سُ
وانتقائية جداً، وال اأقبل بكل ما ُيعر�ص علّي، بل اأفكر كثرياً قبل املوافقة على اأّي عمل، علماً اأن قراراتي ال تكون 
اأن��ِت؟ مل  ُيقال يل: )اأين  اأن يكون �سائباً يف كل قراراته. واأحياناً  دائماً يف حمّلها، فاالإن�سان ال ينجح دائماً يف 
ن�ساهدك منذ فرتة على ال�سا�سة؟(، ويكون �سبب غيابي رف�سي لبع�ص العرو�ص الأنني مل اأقتنع بها. لكن لي�ص 

بال�سرورة اأن تكون كل قراراتي �سائبة، ولكنني اأحاول اأن اأكون كذلك.
االأعمال؟ لبع�ص  رْف�سك  على  ندمِت  اأنك  يعني  هذا  • هل 

- هناك اأعمال مل اأ�سارك فيها، وتبنّي اأنها اأهّم بكثري من تلك التي وافقُت عليها، وهذا يعني اأن عامل االختيار 
مل يكن يف مكانه ال�سحيح. لكنني اأفتخر بكل عمل اأ�سارك فيه، واأمتنى اأن يحب النا�ص م�سل�سل )50 األف( الذي 
اأقّدم فيه �سخ�سية جديدة مل األعبها �سابقاً. والعمل رومان�سي- كوميدي وبعيد عن الرتاجيديا، والنا�ص 

لون هذه االأعمال، الأنهم مّلوا من )وجع الراأ�ص( والتذمر والبكاء. يف�سّ
اإياها؟ رف�سك  على  ندمِت  التي  االأعمال  ما  تذكري  اأن  ميكن  • هل 

- ل�سُت نادمة، وطوال حياتي مل اأندم على �سيء. يف االأ�سا�ص هي لي�ست اأخطاء فادحة كي 
جَتعلني اأ�سعر بالندم. اأنا اأتكلم عن اختيار يكون غري �سائب اأحياناً، وال يوجد اإن�سان 

يف العامل تكون خياراته �سائبة بن�سبة 100 يف املئة طوال حياته.
مقتب�ص  اأنه  اأبرزها  ولعل  األ��ف(،   50( م�سل�سل  تالحق  االنتقادات  ب��داأْت   •
اأن يناف�ص عماًل  عن عمل تركي، والبع�ص يت�ساءل: كيف ميكن مل�سل�سل 
امل�سل�سل الرتكي )حب لالإيجار(  اأن  ماأخوذاً عنه يف حني 

ال يزال ُيعر�ص حتى االآن؟
مل  العمل  ���س��ّن��اع  االإط����الق.  على  واردة  غ��ري  املناف�سة   -
يكذبوا اأو ينكروا وقالوا اإنه )format( تركي وكوري، واأنهم 
امل�سل�سل  اأن  علماً  اللبنانية،  الطريقة  على  تقدميه  يعيدوا  اأن  اأَحبوا 
والكورية فقط. هناك  الرتكية  اإىل  ولي�ص  لغة  اأكرث من  اإىل  مّتت ترجمته 
دام  وما  ومك�سيكية.  تركية  اأعمال  عن  ُتقتب�ص  التي  امل�سل�سالت  من  الكثري 
امل�سوؤولون عن العمل اعرتفوا بذلك، فال اأجد اأن هناك م�سكلة. القرار اأواًل 
واأخرياً يعود اإىل املُْنِتج وحمطة التلفزيون التي قّررْت اأن تعر�ص هذا النوع 
املو�سوع، الأن م�سوؤوليتي تنح�سر يف  ه��ذا  راأي يل يف  واأن��ا ال  االأع��م��ال،  من 
الدور الذي اأوؤديه، وميكن اأن اأرّد على االنتقادات التي تتوجه اإىل دوري فيه. 
النجاح من اهلل، وهناك م�سل�سالت واأغنيات حتقق النجاح، مع اأننا ال نتوّقع 

لها ذلك على االإطالق، والعك�ص �سحيح اأي�ساً.
نادين جنيم يف  بينهم  الفنانني  بعدد من  َيْجَمعِك  فيديو  • �ساهْدنا 
اأنه تربطك عالقة �سداقة  امل�سّورين، هذا يعني  اأحد  عيد ميالد 

بعدد من الفنانني؟
- ال يوجد لدّي اأع��داء، بل اأحّب كل النا�ص. اأنا اإ�سبينة زوجة 
عمرها  �سداقة  بهما  وتربطني  من�سور،  بو  �سربل  امل�سّور 
اأكرث من 12 عاماً. هو اأقام حفاًل مبنا�سبة عيد ميالدها 
ودعا اإليه عدداً من الفنانني، ومن بينهم نادين جنيم واأنا 

اأحبها.
الو�سط  يف  �سداقات  توجد  ال  اأنه  خ�سو�ساً  جيد،  • هذا 

الفني؟
- لدّي �سداقات حقيقة وهي نتيجة ِع�سرة عمر مع ال�سخ�ص 
فيها،  والغايات  للَم�سالح  مكان  وال  وثقة  مواقف  وتتخللها 
كذلك لدّي معارف واأنا اأحبهم كثرياً، ولكنهم لي�سوا اأ�سدقاء 
مبا تعنيه كلمة �سداقة، وميكن القول اإن غالبية عالقاتي يف 

الو�سط الفني هي َمعارف.
• بالن�سبة اإىل فيلم )رجل الثورة( الذي اأَخرجه جندت اأنزور، 

كم اأ�ساف اإليك دورك فيه مع اأن حجمه لي�ص كبرياً؟
- ال عالقة الأهمية الدور مب�ساحته. الفيلم يدور حول احلرب 
التي  الوحيدة  الفنانة  واأن��ا  ج��داً  فيه جميل  ودوري  �سورية،  يف 
�ساركْت فيه. التجربة مع املخرج جندت اأنزور كانت جيدة، الأنه 
معه.  يعمل  اأن  يتمنى  والكل  االإخ���راج،  يف  كبري  اأ�ستاذ 
كانت ت�سلني الكثري من العرو�ص من �سورية 
يف االأع��وام االأخ��رية، وخ�سو�ساً الأعمال 
كنت  الأنني  رف�سُتها  ولكنني  رم�سانية، 
اأخ�����اف م���ن ال�����س��ف��ر وال��ت�����س��وي��ر هناك 
ب�سبب االأو�ساع، غري اأنني ك�سرُت حاجز 
اخل���وف، وع��ن��دم��ا ع��ر���ص جن��دت اأن���زور 
امل�ساركة يف الفيلم وافقُت، وقلُت: حرام 
اأن اأرف�ص مثل هذا العمل، وقلت )اللي 

بدو ي�سري بدو ي�سري(.
ت�ستحّقينه  م��ا  نلِت  اأن��ك  ترين  ه��ل   •
ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال���ن���ج���وم���ي���ة وال���ب���ط���والت 

االأوىل؟
التعابري. يف االأ�سا�ص ال  ا�ستخدام مثل هذه  اأح��ب  - ال 
الَطموح  االإن�سان  اأخ��ذ حّقه، الأن  باأنه  ي�سعر  اأح��داً  اأن  اأعتقد 

ال يكتفي.
الذي  العمل  بطل  يكون  اأن  يحب  ال��ع��امل  يف  فنان  اأي  ولكن   •

ي�سارك فيه؟
- هذا املو�سوع موجود يف العامل العربي، بينما يف االأفالم العاملية 

ال يتوقفون عند هذه االأمور،
 وميكن اأن يلعب جنٌم مهم جداً دوراً ثانوياً يف فيلم، ولكنه يكون 

دوراً موؤثراً.
 امل�ساألة ال ترتبط مب�ساحة الدور بل باأهميته. وميكن اأن َيظهر 
العمل، ولكن دوره فيه ال يكون فاعاًل  َم�ساهد  املمثل يف غالبية 

وموؤثراً.
املقبلة؟ للفرتة  حت�سرياتك  • ما 

- �سّورُت يف كندا بع�ص احللقات من م�سل�سل جميل جداً، و�ساأ�سافر 
جمدداً ال�ستمكال ت�سويره، 

ر الأغنية ثانية جديدة. كما اأنني �ساأح�سّ

عمرو �سالمة منزعج من 
ت�سريب تفا�سيل )طايع(

اأب��ط��ال م�سل�سله اجل��دي��د )ط��اي��ع( عدم  م��ن  ع��م��رو �سالمة  امل��خ��رج  طلب 
التحّدث اإعالمياً عن العمل الذي تدور اأحداثه الرئي�سة يف �سعيد م�سر 

حول جتارة االآثار.
�سالمة عرّب عن انزعاجه من ت�سريب تفا�سيل بع�ص ال�سخ�سيات الرئي�سة 
يفر�سها  التي  ال�سرية  حالة  رغم  املا�سية  الفرتة  خالل  االإع��الم  لو�سائل 

على الت�سوير ومنع ت�سوير الديكورات.

ر�سا �سربتجي توا�سل 
ت�سوير )طريق(

عرب �سفحتها على اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي، اأعلنت املخرجة ر�سا 
�سربتجي بدء ت�سوير )طريق( من بطولة نادين ن�سيب جنيم وعابد فهد، 
اإعداد �سالم ك�سريي، عن رواية للكاتب الكبري جنيب حمفوظ، ومن املقرر 

عر�سه يف �سهر رم�سان املقبل.
ن�سرت ر�سا �سورة لالإعالن اخلا�ص بامل�سل�سل، وظهر على الغالف كل من 
نادين وعابد، وعلقت: )طريق... بل�سنا الطريق باأول خطوة. احلب وحده 

بو�سلتنا للبقاء على الطريق ال�سحيح. ادعوا لنا(.

مادلني طرب �سيفة �سرف 
)ن�سر ال�سعيد(

ال�سعيد(  )ن�سر  م�سل�سل  يف  م�ساهدها  زي��ادة  طرب  مادلني  الفنانة  طلبت 
ال�سهر  خ��الل  و�سيعر�ص  رم�����س��ان،  حممد  الفنان  م��ع  فيه  ت�سارك  ال��ذي 

الف�سيل املقبل.
باأنه التجربة  مادلني وافقت على امل�ساركة �سيفة �سرف يف امل�سل�سل، علماً 

الوحيدة التي �ستطل من خاللها يف �سهر رم�سان املقبل على ال�سا�سة.

فــن عــربــي
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اأحب الغناء، ولكنني ال اأتعامل معه ب�سكل جدي

مريفا قا�سي: امل�ساألة  بالن�سبة يل ال ترتبط 
مب�ساحة الدور بل باأهميته

 هي ال تندم على اأي قرار تتخذه، برغم اعرتافها باأن اختياراتها ال تكون �سائبًة دائمًا! 
 اإنها الفنانة اللبنانية مريفا قا�سي التي طرحْت اأغنيتها املف�سلة )A Fleur De Toi( باإح�سا�سها اخلا�ض، ثم با�سرْت ت�سوير خما�سية 

)ال�سهر ال�سابع( اإىل جانب الفنانة �سريين عبدالنور، حيث توؤدي دور ع�سيقة حبيبها )حبيب �سريين( الذي يج�سده رودريغ �سليمان.
 مريفا قا�سي تطّل حاليًا على ال�سا�سة ال�سغرية يف م�سل�سل )50 األف( املقتب�ض، وهي �سّورت اأي�سًا مع املخرج ال�سوري جندت اأنزور فيلمًا 

بعنوان )رجل الثورة(.
 واأ�سارت مريفا اإىل اأنها فّوتت على نف�سها الكثري من الفر�ض يف �سورية ب�سبب خوفها من الو�سع هناك، ولكنها ت�سّجعت واأ�سرت على اأن 

ت�سّور عماًل مع خمرٍج الكل يتمنى التعامل معه.
م�ساريعها كثرية، وهي تتح�سر يف الفرتة املقبلة الإ�سدار اأغنية جديدة، كما لل�سفر اإىل كندا ال�ستكمال م�سل�سل �سبق اأن بداأت ت�سويره 

هناك خالل الفرتة املا�سية.
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ِجلد اإلكرتوين ُيعيد االإح�سا�ض 
الأ�سحاب االأجهزة التعوي�سية

يعاد  ال�سفاء،  ذات��ي  للطي،  قابل  اإل��ك��رتوين  جلد  تطوير  م��ن  علماء  متكن 
ت��دوي��ره ب��ال��ك��ام��ل، مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه يف االأج���ه���زة الطبية احل��ي��وي��ة، مثل 
اأجهزة  على  اجل��دي��د،  االإل��ك��رتوين  اجل��ل��د  ويحتوي  ال�سناعية.  االأط����راف 
والرطوبة،  احل��رارة  ودرج��ة  ال�سغط،  م�ستويات  لقيا�ص  مدجمة؛  ا�ست�سعار 
ومدى تدفق الهواء، كما ي�سبه اأن�سجة �سبكة البوليمر ال�سناعية الطيعة. و 
قال الدكتور جيانلياجن �سايو اأ�ستاذ الكيمياء بجامعة كولورادو االأمريكية: 
اإن الن�سيج االإلكرتوين يعترب نوًعا فريًدا من االأن�سجة بف�سل خامة البوليمر 
التدوير  واإع��ادة  الذاتي  ال�سفاء  "ميكن من  اإمنائه، م�سيًفا:  امل�ستخدمة يف 
ماليني  اإىل  "بالنظر  مو�سًحا:  وتابع  الغرفة".  ح��رارة  درج��ة  يف  بالكامل 
ا؛ فاإن اإعادة  االأطنان من النفايات االإلكرتونية يف جميع اأنحاء العامل �سنويًّ

تدوير جلدنا االإلكرتوين تعطي جدوى اقت�سادية وبيئية جيدة”.

اأ�سواأ 5 اأطعمة توؤثر على �سحة 
خمك.. احذر الدقيق والع�سائر

يعترب املخ من اأهم اأجهزة اجل�سم واملتحكم فى كافة اأع�سائه، لذلك يجب 
اأثبتت  وق��د  عامة،  ب�سفة  �سحتك  على  حتافظ  اأطعمة  بتناول  االهتمام 
االأبحاث العلمية اأن هناك اأطعمة �سارة على �سحة املخ، وفى هذا التقرير 
 Health“ االأم��ري��ك��ى  امل��وق��ع  مل��ا ذك���ره  اأه���م االأط��ع��م��ة وف��ق��ا  ن�ستعر�ص 

:”line
امل�سروبات ال�سكرية

و  الغازية  امل�سروبات  مثل  ال�سكرية  امل�سروبات  تناول  فى  االإف��راط  ي�سبب 
الطاقة، الع�سائر، زيادة خطر االإ�سابة بالزهامير، وقد اأظهرت الدرا�سات 
الطبية اأن تناول ال�سكريات يوؤدى ملقاومة االأن�سولني فى الدماغ ما ي�سبب 

انخفا�ص وظائف الذاكرة والتعلم وت�سكيل اخلاليا الع�سبية فى الدماغ.
الكربوهيدرات

فى  االأن�سولني  معدالت  ترفع  املعاجلة  احلبوب  االأبي�ص،  الدقيق  تناول 
الدم، وت�سعف وظائف الدماغ وت�سبب مر�ص الزهامير.

الدهون املتحولة
هى نوع من الدهون غري امل�سبعة وتوجد فى االأطعمة امل�سنعة والوجبات 
ال�سريعة والزيوت النباتية املهدرجة، وقد اأثبت العلماء اأن زيادة ا�ستهالك 
الذاكرة  وت��راج��ع  بالزهامير  االإ���س��اب��ة  خطر  زي���ادة  ي�سبب  ال��ده��ون  ه��ذه 

والتدهور املعرفى االإدراكى.
االأ�سربتام

الدايت”،  “�سكر  اأن��واع  ال�سناعية وبع�ص  املحليات  وهو مادة ت�ستخدم فى 
وقد اأكدت درا�سات على تاأثريه ال�سلبى على الدماغ.

االأ�سماك الغنية بالزئبق
وت�سمل �سمك القر�ص، �سمك اأبو �سيف، وذلك الحتوائها على الزئبق ال�سام، 

الذي ي�سبب ا�سطراب اجلهاز الع�سبى وتلف الدماغ.

؟ املتحدة  الواليات  ا�ستقالل  اأعلن  • متى 
�سهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ا�ستقالل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان االحتاد من 13 والية فقط، وكتب توما�ص 
م�ساهري  فيها  عاونه  االع��الن  وثيقة  من  االأعظم  اجل��زء  جيفر�سون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 
؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغالدي�ض  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ا�سم بنغالدي�ص على مكان يعرف �سابقا با�سم )باك�ستان ال�سرقية 
( ومعناه البنغال احلر . 

والنباتات؟  احليوانات  اأعمار  يف  ال�سحيحة  القاعدة  هى  • ما 
القاعدة ال�سحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�سرات ما ال يعي�ص يف طور البلوغ اأكرث من �ساعات 
بينما يطول عمر ال�سالحف واالإن�سان اإىل قرن اأو اأكرث وتعي�ص بع�ص 

االأ�سجار اآالف ال�سنني. 

اأحما�ص  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�سو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •
اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�سكر.

واحلنطة  والفول  واالأجا�ص  واللحم  والبي�ص  واللن  اخلمائر  املوجود يف  ب  فيتامني  نق�ص  اأن  تعلم  •هل 
غري امل�سّنعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف االأع�ساب وام�ساكا حاّدا . 
االإن�سان  على  �سار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�سروات  بع�ص  اأن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل اال�سفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من االخ�سرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على االإن�سان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�سكل املعوج لها تاأثري �سام على االإن�سان .. و هذه املادة ال�سامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرثة يوؤثر على اجلهاز الع�سبي لالإن�سان. 
ن�سبة  ارتفاع  على  يق�سي  فهو   .. القلبية  باالأزمات  االإ�سابة  مينع  املدم�ص  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�سرتول يف الدم .. و بذلك يخف�ص تناول الفول املدم�ص ن�سبة واحد باملئة من 

ت�سلب ال�سرايني. 
 • هل تعلم اأن االأذن الي�سرى اأ�سعف �سمعاً من االأذن اليمنى. 

 • هل تعلم اأن اأقوى ع�سلة يف ج�سم االإن�سان هي ع�سلة الفك. 
 • هل تعلم اأن اجل�سم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية
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فوائد ال�سيكوالتة
�سيحة،  هنادي  الدكتورة  قالت 
العالجية  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����س��ائ��ي 
للتغذية،  ال���ق���وم���ي  ب���امل���ع���ه���د 
ال�سيكوالتة  اإن  ب���ال���ق���اه���رة، 
حبيبات  م���ن  ت�����س��ن��ي��ع��ه��ا  ي��ت��م 
ال���ك���اك���او اخل�����ام، حت��ت��وي على 
ال���ك���رب���وه���ي���درات، ون�����س��ب��ة من 
ال���ده���ون وال��ن�����س��وي��ات، وم���ادة 

الكافيني، التي متنحها اللون الغامق والقدرة على الرتكيز.
باملعهد  العالجية  التغذية  اأخ�سائي  �سيحة،  ه��ن��ادي  ال��دك��ت��ورة  واأ���س��ارت 
حتتوى  التي  ال�سكر  قليلة  الداكنة  ال�سيكوالتة  اأن  اإىل  للتغذية،  القومي 
على العنا�سر الطبيعة هي التي متنح قيمة غذائية عالية، عك�ص اأ�سناف 
ال�سيكوالتة املنت�سرة باالأ�سواق الغنية بالدهون، التي متثل عبئا على اجلهاز 
اله�سمي ل�سعوبة ه�سمها، كما ت�ساعد اأي�سا على زيادة ال�سعور باخلمول.

واأ�سافت الدكتورة هنادي �سيحة، اإن هناك فوائد عديدة للتناول االإن�سان 
ال�سيكوالتة باأنواعها املختلفة التي منها، ت�ساهم يف حت�سني احلالة املزاجية 
لالأ�سخا�ص الذين يعانون من االكتئاب والتوتر والقلق، نظرا الأن تناولها 

يزيد من اإفراز هرمون ال�سريوتونني الذي يطلق عليه هرمون ال�سعادة.
تعزز طاقة االإن�سان نظرا الأنها غنية بالكربوهيدرات، ت�ساعد على الرتكيز 

واالنتباه الحتوائها على مادة الكافيني.
عدم  ب�سرط  لكن  ال�سيكوالتة،  ب��ت��ن��اول  ه��ن��ادي،  ال��دك��ت��ورة  تو�سى  ل��ذل��ك 

االإ�سراف يف تناولها حتى ال تتحول فوائداها اإىل اأ�سرار.

يف بع�ص االأحيان ي�سبح االإم�ساك م�سكلة تعرقل تركيز االإِْن�َسان وقدرته 
ال�سيق  ه��ذا  م��ن  التخل�ص  ب��االإم��ك��ان  لكن  ح��ول��ه،  َم��ا  م��ع  التفاعل  على 
اإِىَل جتديدها كل  ببع�ص االإِْج��َراَءات الب�سيطة دون تناول اأدوية ت�سطر 

فرتة لتحافظ على �سهولة االإِْخَراج.
اإليك َما ميكن عمله لعالج االإم�ساك:

على  ت�ساعد  التي  االأطعمة  اأف�سل  م��ن  )االآرا���س��ي��ا(..  املجفف  اخل��وخ   -
االإِْخَراج.

- الكيوي والتني.. من احللول ال�سهلة اأَْي�ساً تناول الكيوي والتني َيْوِمّياً 
للحفاظ على حركة منتظمة لالأمعاء.

التي  البدنية  احلركة  اأ�سكال  اأف�سل  من  والرك�ص  التمارين..امل�سي   -

ت�سهل حركة االأمعاء وتبعد االإم�ساك.
بع�ص  عمل  ميكنك  االإم�ساك  م�سكلة  جت��دد  ع��دم  َماِن  ِل�سَ االأل��ي��اف..   -
تناول اخلبز  الطعام، مثل  يِف  االألياف  الغذائية لزيادة كمية  التعديالت 
والفول  الكامل،  القمح  من  امل�سنوعة  واملكرونة  البني،  واالأرز  االأ�سمر، 

والبقول.
- القهوة.. ت�ساعد القهوة على انقبا�ص االأمعاء وت�سهل االإِْخَراج.

- ق�سر الفواكه واخل�سروات.. تناول ق�سر التفاح والبطاط�ص والبطاطا 
احللوة.

- زيت الكتان والزيتون.. تناول ربع فنجان من زيت الزيتون اأو زيت بذور 
الكتان لت�سهيل عملية االإِْخَراج.

تعاين من االإم�ساك.. 7 حلول تغنيك عن الطبيب

نا�سطة بيئية خالل فعالية رمزية ت�سمى ) الزواج من ال�سجرة ( للتوعية باأهمية االأ�سجار و�سرورة وقف 
قطع االأ�سجار غري القانوين بوالية اأواك�ساكا باملك�سيك. )ا ف ب(

كان رمزي ن�سيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�سبح، ثم قلياًل من ال�سطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�سرك  الطعام اخلفيف، يح�سر طبقاً من  ال�سالة وبع�ص  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�سم قلياًل، بع�ص اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�ص االأفكار واملالحظات.. اأ�سياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�سطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �ساعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�سة واأنت ال ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �ساعة.. اآه الأ�سمع بع�ص 
املو�سيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ال ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�سرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد االأيام قال رمزي لوالده ملاذا ال يكون النهار 42 �ساعة �سكت االأب قلياًل ثم قال ح�سناً لك ما تريد غداً 

�سيكون النهار 42 �ساعة.
جاء رمزي من املدر�سة فجل�ص يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�سل 
وعندما حل امل�ساء وكان االأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد االنتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�ص قلياًل ثم اأن ي�سلي وير�سم ويدق بع�ص االأحلان على البيانو ويدون بع�ص مالحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�سل اإىل مرحلة ال ي�ستطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ال ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�سه وغط يف نوم عميق.. ا�ستيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�سر يوماً درا�سيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �ساعة فهم رمزي �سوؤال والده وقال ال يا اأبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.


