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بع�ض امل�صابات بالربو قد يجدن �صعوبة يف احلمل 
وي�ستخدمن  بالربو  امل�سابات  الن�ساء  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  اأ���س��ارت 
وقتا  ي�ستغرقن  قد  املر�ض  اأعرا�ض  على  لل�سيطرة  ا�ستن�ساق  اأجهزة 

اأطول للحمل مقارنة بالن�ساء غري امل�سابات بالربو.
ومن  الأول  حملهن  خالل  ام��راأة   5617 بيانات  الباحثون  وفح�ض 
الن�ساء خالل الفرتة  ام��راأة م�سابة بالربو. واأجنبت   1106 بينهن 
واململكة  واأيرلندا  وا�سرتاليا  نيوزيلندا  يف   2011 اإىل   2004 من 
اديليد  جامعة  م��ن  جريت�سكوفياك  ل��وك  ال��دك��ت��ور  وق���ال  امل��ت��ح��دة.  
الربو  اأن  وج��دن��ا  اأن��ن��ا  "رغم  ال��درا���س��ة  فريق  قائد  وه��و  ال�سرتالية 
هذه  اأن  ه��و  اأهمية  الأك���ر  الكت�ساف  لكن  اخل�سوبة  بقلة  مرتبط 
يعتمدن  ك��ن  ال��الت��ي  الن�ساء  جمموعة  ب��ن  فقط  لوحظت  العالقة 
على عالجات الربو ق�سرية املفعول وحدها لل�سيطرة على املر�ض". 
اأي �سلة بن  "مل نر�سد  واأ�ساف يف ر�سالة عرب الربيد الإلكرتوين 
"يقدم  وتابع  واخل�سوبة".  املفعول  طويلة  الربو  عالجات  ا�ستخدام 
هذا دليال مطمئنا على اأن الن�ساء الالتي ي�ستخدمن عالجات طويلة 
اأن  يجب  ال��رب��و  على  جيد  ب�سكل  وال�سيطرة  الأع��را���ض  ملنع  املفعول 

يواظنب على تناول تلك العالجات اأثناء حماولتهن احلمل".

تعر�صك  التلفزيون  اأمام  �صاعات   4
للإ�صابة ب�صرطان القولون وامل�صتقيم

حّذرت درا�سة فرن�سية حديثة من اأن م�ساهدة التلفزيون لأكر من 4 
�ساعات يومياً تعر�ض الرجال لزيادة خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون 
لأبحاث  الدولية  الوكالة  من  باحثون  اأج��راه��ا  الدرا�سة  وامل�ستقيم. 
 British( ال�سرطان يف فرن�سا، ون�سروا نتائجها، ال�سبت، يف دورية

العلمية.  )Journal of Cancer
بيانات  ق��اع��دة  البحث،  فريق  راج��ع  ال��درا���س��ة،  نتائج  اإيل  وللو�سول 
األ��ف رجل وام��راأة يقيمون   500 اأك��ر من  �سحية بريطانية، ت�سم 

يف #بريطانيا.
وجمع الفريق معلومات عن عدد ال�ساعات التي ق�ساها امل�ساركون يف 
الدرا�سة اأمام التلفزيون والكمبيوتر، اإ�سافة اإىل الأن�سطة امل�ساحبة 

جللو�سهم خالل اليوم.
ا عدد من اأ�سيبوا ب�سرطان القولون و #امل�ستقيم  وراقب الباحثون اأي�سً
على مدى 6 �سنوات من املتابعة، حيث مت حتديد 2391 حالة اإ�سابة 

ب�سرطان القولون وامل�ستقيم بن امل�ساركن.
وباملقارنة مع الرجال الذين �ساهدوا التلفزيون ملدة ت�سل اإىل �ساعة 
�ساهدوا  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  اأن  الباحثون  ال��ي��وم، وج��د  واح���دة فقط يف 
التلفزيون ملدة ل تقل عن 4 �ساعات يومًيا زاد لديهم خطر الإ�سابة 

ب�سرطان القولون وامل�ستقيم بن�سبة 35%.
يف املقابل، مل يجد الفريق اأي �سلة بن الوقت الذي ي�ستغرقه الن�ساء 
يف م�ساهدة التلفزيون وخطر اإ�سابتهن ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
ا، ح�سب الفريق، اأن اجللو�ض اأمام الكمبيوتر  ومن املثري لالهتمام اأي�سً
مل يرتبط مع زيادة خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم لدى 
الأبحاث  اإن  نيل مرييف،  الدكتور  البحث،  قائد فريق  الرجال. وقال 
ال�سابقة ت�سري اإىل اأن م�ساهدة التلفزيون قد تكون مرتبطة ب�سلوكيات 
اأخرى، مثل التدخن و�سرب الكحول وتناول الوجبات اخلفيفة ب�سكل 
الإ�سابة  م��ن خطر  تزيد  اأن  الأ���س��ي��اء ميكن  ه��ذه  اأن  ونعلم  م��ف��رط، 

ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
بزيادة  اأي�ساً  يرتبط  اأم��ر  امل��رء جال�سا لفرتات كبرية  واأ���س��اف: كون 
الوزن وزيادة الدهون يف اجل�سم، وقد توؤثر دهون اجل�سم الزائدة على 
م�ستويات هرمونات الدم واملواد الكيميائية الأخرى التي توؤثر على 
الطريقة التي تنمو بها خاليانا، وميكن اأن تزيد من خطر الإ�سابة 

ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
وعن تف�سري اإ�سابة الرجال دون الن�ساء ب�سرطان القولون وامل�ستقيم 
ذلك  كان  اإن��ه رمبا  قال  التلفزيون،  �ساعات م�ساهدة  زي��ادة عدد  عند 
لأن بع�ض الرجال قد يدخنون وي�سربون الكحول وياأكلون ب�سكل غري 

�سحي اأكر من الن�ساء اأثناء م�ساهدة التلفزيون.
ووفًقا جلمعية ال�سرطان الأمريكية، فاإن �سرطان القولون وامل�ستقيم، 
اأنواع ال�سرطان �سيوًعا، يف الوليات املتحدة، وُي�سيب  اأكر  هو ثالث 
راب��ع �سبب رئي�سي  اأن��ه  األ��ف حالة جديدة �سنوًيا، كما   95 اأك��ر من 

للوفيات بال�سرطان يف جميع اأنحاء العامل.
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هو�ض الفلتر والـ�صيلفي.. 
قد ي�صبب الأمرا�ض النف�صية

ت�سفية  خ��وا���ض  وا���س��ت��خ��دام  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  انت�سار  خلق 
فئة  ل��دى  وخا�سة  املجتمع،  يف  هو�ساً  �سيلفي  ال���  و�سور  الفالتر  ال�سور 
املراهقن وال�سباب، قد توؤدي بهم اإىل الإ�سابة با�سطراب دي�سمورفوبيا 

املعروف باأنه عدم اإعجاب ال�سخ�ض بنف�سه.
ونقلت وكالة الأنا�سول عن الدكتور يعقوب اآلبريق، رئي�ض ق�سم ال�سحة 
والأمرا�ض النف�سية مب�ست�سفى البحوث يف جامعة نامق كمال الرتكية، 
واإن  املتطورة،  التقنيات  مع  زاد  بالنف�ض  الإع��ج��اب  ع��دم  هو�ض  اإن  قوله 

يف هذا الجتاه. كانت  يتلقونها  التي  ال�سكاوى  من   70%
جراحة  اإىل  يحتاجون  ل  ال�سباب  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  اآلبريق  وذك��ر 

جتميلية، اإل اأنهم يعربون عن رغبتهم باإجرائها.
وقال "اإن الفالتر املوجودة يف بع�ض تطبيقات الهواتف الذكية، تت�سبب يف 
ا�سطراب نف�سية لدى الأولد، اإذ اإن الأ�سخا�ض يحاولون تغيري وجههم 

رغم عدم وجود و�سع يتطلب اإجراء عملية جتميلية.
عدم  وم��ع  الفالتر،  تلك  ع��رب  العيون  ل��ون  تغيري  يتم  فمثاًل  واأ���س��اف: 
ل�سقة،  عد�سات  بطلب  يبدوؤون  اأنهم  اإل  عيوب  اأي  من  عيونهم  معاناة 

وهذا يدل اأن ال�سخ�ض غري مت�سالح مع ذاته.

علماء ي�صعون لك�صف 
اأ�صرار احليوانات املنوية 

متكن العلماء من حتقيق اإجنازات كبرية 
يف عالج العقم من اأطفال الأنابيب اإىل 
اإن���ت���اج ب��وي�����س��ات ب�����س��ري��ة داخ����ل املخترب 
اأن�����س��ج��ة خ�سية  ف���ئ���ران م���ن  وت��خ��ل��ي��ق 
يتخبطون  زال����وا  م��ا  لكنهم  جم���م���دة.. 
حينما يتعلق الأمر مبعرفة كيف ميكن 
بوي�سة  ليجد  ي�سبح  اأن  املنوي  للحيوان 
ويخ�سبها. فقد �ساعد التقدم الهائل يف 
الأزواج  الأخ��رية  العقود  العقم يف  عالج 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ح��ل��م الإجن�����اب ال����ذي كان 
التقدم  ق��ب��ل. لكن ه��ذا  امل��ن��ال م��ن  بعيد 
كان جمرد التفاف على جزء رئي�سي من 
احليوانات  ع��دد  تراجع  وه��و  األ  امل�سكلة 
العامل  ب�سكل كبري على م�ستوى  املنوية 
الإجابة  اإن  العلماء  وي��ق��ول  ع��ق��ود  منذ 
وراء  ال�سبب  عن  ال�سوؤال  على  ال�سادقة 

ذلك هو "ل نعرف".
يعترب العقم م�سكلة �سحية عاملية كبرية 
�سد�ض  ن��ح��و  اأن  امل��ت��خ�����س�����س��ون  وي���ق���در 
الأزواج على م�ستوى العامل يعانون من 
تلك امل�سكلة. ويقول اخلرباء اإن امل�سكلة 
تكمن يف الذكور يف اأكر من ن�سف هذه 

احلالت.

جراحة الركبة ال�صائعة 
قد ل تفيد كبار ال�صن 

ك�سفت درا�سة اأمريكية اأن كثريين 
يخ�سعون  ال��ذي��ن  ال�سن  كبار  م��ن 
غ�سروف  ل���س��ت��ئ�����س��ال  جل���راح���ة 
تالف من الركبة قد ل ت�ساعدهم 
هذه اجلراحة يف تخفيف الأمل اأو 
بعد  احلركة  على  ال��ق��درة  حت�سن 

�سن اخلام�سة وال�ستن.
ال��ب��اح��ث��ون يف دوري����ة جاما  وق����ال 
رك����������زوا على  اإن�����ه�����م  ل����ل����ج����راح����ة 
ال�ستئ�سال املجهري اجلزئي الذي 
ي�سمل ك�سط اأو ا�ستئ�سال الأن�سجة 
التالفة اأو املمزقة. واقرتحت بع�ض 
املر�سى  اأن  ال�����س��اب��ق��ة  ال���درا����س���ات 
بالغ  بتلف  امل�سابن  �سنا  الأ�سغر 
من  ي�ستفيدون  قد  الغ�سروف  يف 
جتدي  ل  ق��د  لكنها  العملية  ه��ذه 
الطبيعي  ال��ع��الج  م��ن  اأك���ر  نفعا 
من  خا�سة  النا�ض  ملعظم  بالن�سبة 

تخطوا اخلام�سة وال�ستن.
وك�����س��ف��ت ال���درا����س���ة احل��ال��ي��ة اأن���ه 
على الرغم من عدم وج��ود فائدة 
اأج���رى اأك���ر م��ن 12 األ���ف جراح 
األ��ف ج��راح��ة م��ن هذا  نحو 122 
لربنامج  خا�سعن  ملر�سى  ال��ن��وع 
ال����ت����اأم����ن ال�������س���ح���ي الأم����ري����ك����ي 
ال�سن  لكبار  املخ�س�ض  ميديكري 
 .2015 ع���ام  ع��ام��ا يف   65 ف���وق 
ماكاري  م���ارت���ن  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
ك��ل��ي��ة جونز  اأ����س���ت���اذ اجل���راح���ة يف 
تظهر  بالتيمور  يف  للطب  هوبكنز 
�سائعة  تزال  اأنها ما  الدرا�سة  هذه 

للغاية بن املر�سى الأكرب �سنا.
الإلكرتوين  الربيد  عرب  واأ���س��اف 
فوائدها حم��دودة ومق�سورة  لكن 
املر�سى  م��ن  ���س��غ��رية  ن�سبة  ع��ل��ى 
وع����ادة الأ���س��غ��ر ���س��ن��ا. وب��رغ��م اأن 
معلومات  لديهم  لي�ض  الباحثن 
ال��ك��ث��ري من  خ�����س��وع  ���س��ب��ب  تف�سر 
ال�سن لهذه العملية التي لن  كبار 
من  اأن  اإل  الأرج����ح  على  تفيدهم 
الوا�سح اأن بع�ض الأطباء واملر�سى 
ل��ي�����ض ل��دي��ه��م ع��ل��م��ا ب��ال��ع��دي��د من 
التجارب الع�سوائية التي ن�سرت يف 
الأعوام املا�سية والتي اأظهرت عدم 

وجود فائدة من العملية.

امراأة حتتفل بطلقها 
على طريقتها اخلا�صة

اح��ت��ف��ل��ت ام������راأة ب��ح�����س��ول��ه��ا على 
الطالق بطريقة اأثارت �سجة عرب 

مواقع التوا�سل الجتماعي.
خ�سعت املراأة جلل�سة ت�سوير وهي 
الأبي�ض  زف��اف��ه��ا  ف�����س��ت��ان  ت��رت��دي 
وراحت تخربه بالألوان، ثم ارتدت 
ف�ستانا باللون الأ�سود و�سكبت مادة 
الأبي�ض  ال��ف�����س��ت��ان  ع��ل��ى  م�ستعلة 
واأ����س���ع���ل���ت ال����ن����ريان ف��ي��ه وراح����ت 
احتفال  ب��ج��ان��ب��ه  ال�����س��ور  تلتقط 

بح�سولها على الطالق.

ملاذا ت�صعر املراأة بالربد 
اأكرث من الرجل؟

ب��ري��ط��ان��ي��ة حديثة  ك�����س��ف��ت درا����س���ة 
جامعة  م�����ن  ب����اح����ث����ون  اأج�������راه�������ا 
ال��ذي يجعل  ال�سبب  ك��ام��ربدج، عن 
املراأة ت�سعر بالربودة يف يديها اأكر 

من الرجل. 
واأظ��ه��رت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ن�سرت يف 
امل�����راأة متيل  اأن  امل��ا���س��ي،  الأ����س���ب���وع 
الرجل،  اأكر من  بالربودة  لل�سعور 
الأن�سجة  اأن حجم  اإىل  ويعود ذلك، 
اأك���رب، وهي  ال��رج��ل  ل��دى  الع�سلية 
توليد  ع��ن  كبري  ح��د  اإىل  امل�سوؤولة 
ال�سعور  مت��ن��ح��ن��ا  ال���ت���ي  احل��������رارة 

بالدفء.
وتو�سل الباحثون اإىل هذه النتائج، 

متطوعاً،   114 �سملت  درا���س��ة  بعد 
يف  اأيديهم  يغم�سوا  ان  منهم  ُطلب 
املاء البارد ملدة 3 دقائق، وجرى بعد 
اكت�سابهم  �سرعة  م��دى  ر�سد  ذل��ك 

للحرارة.
الذين  الرجال  اأن  التجارب،  وبينت 
ميكن  اأك���رب،  ع�سلية  كتلة  ميلكون 
اأن ي�سعروا بالدفء ب�سكل اأ�سرع من 
الن�ساء، حيث اأن يدي املراأة حتتويان 
الدهنية،  الأن�سجة  من  اأك��رب  ن�سبة 
اأق��ل فعالية يف حماية اجل�سم  وه��ي 
وال�سعور  احل��������رارة  ف����ق����دان  ����س���د 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  بالربد، 

الربيطانية.

هل املواد املطهرة فعالة يف الق�صاء على البكترييا؟
ينت�شر  ب���د�أ  �ل���ذي  �لكبري  �ل��روي��ج 

�أجل  م��ن  �لتجارية  �ل��دع��اي��ات  يف 
�مل�شادة  �لتنظيف  م��و�د  ��شتخد�م 
لقتل  �ليدين  ومنظفات  للجر�ثيم 
ت�شاوؤالت  �شاحبه  �مل��ي��ك��روب��ات، 
يف  فعال  �ملطهر�ت  هذه  �أهمية  عن 

حياتنا، وهل ي�شبب ��شتخد�مها �أ�شر�ر� 
على �الإن�شان؟

ومنظفات  للجر�ثيم  �مل�شادة  �لتنظيف  م��و�د  ��شتخد�م 
�شمن  �ملنت�شرة  �الأمور  من  �أ�شبح  �مليكروبات  لقتل  �ليدين 
�ملجتمع، وتروج له با�شتمر�ر �لدعايات �لتجارية، لكن ما 
مدى فعالية هذه �ملو�د �ملطهرة يف �لق�شاء على �جلر�ثيم، 

وهل ت�شبب �أ�شر�ر على �لب�شر؟

من  ح��ذر  اأملانيا  يف  املخاطر  لتقدير  الحت���ادي  املعهد 
الفراط يف ا�ستخدام املنظفات لحتوائها على الكلور 
ا�ستخدامها ي�سبب  اإن  الكاوية. وقال  والكحول واملواد 
اآثارا �سلبية على الب�سرة واجل�سم. ويقول الربوفي�سور 
ادموند مازر اأخ�سائي ال�سموم يف املعهد اإن تلك املواد 
فاملنظفات   . جلدية  التهابات  وت�سبب  الب�سرة  ت���وؤذي 
اأنها  الأن��واع حيث  تلك  اأخطر  تعد  بخاخات  املعباأة يف 
تكون �سحابة �سارة ل يجب ا�ستن�ساقها عند ا�ستخدام 
البخاخ. وي�سيف الربوفي�سور مازر اأن يف هذه احلالة  
عرب  الن�سان  ج�سم  الكيميائية  التنظيف  مواد  تدخل 
وافرازات  احللق  يف  حرقة  ي�سبب  مما  التنف�ض  قنوات 

خماطية و�سعال والتهاب الغ�ساء املخاطي.
تالم�ض  وال��ت��ي  الأخ���رى  املنظفات  ا�ستخدام  ع��ن  اأم���ا 
فول�سرت  ريغينا  ال��ربوف��ي�����س��ورة  ح���ذرت  فقد  الب�سرة 
الطبقات  اخ��ت��ف��اء  ت�سبب  امل���واد  تلك  اأن  م��ن  هول�ست 
اجللدية الواقية مما يفتح املجال اأمام دخول البكترييا 
امل�سرة للب�سرة. وت�سيف اأنه يجب احلفاظ على طبقة 
فح�سب  �سليمة  ب�سرة  اإىل  ت��وؤدي  ل  لأنها  امليكروبات  
ولكن تفيد الرئتن والأمعاء اأي�سا فكل هذه الأع�ساء 

مرتبطة بنظام امليكروبات يف ج�سم الإن�سان .

�لتهابات �لب�شرة وجفاف �ليدين 
ويوؤكد اأطباء الأمرا�ض اجللدية  انت�سار حالت جفاف 
اليدين واإ�سابة الب�سرة باللتهابات يف الآونة الأخرية، 
حيث تقول يوليا مريكر �سرتومر طبيبة اجللدية اأن 
هناك العديد من احلالت متر كثريا عليها تعاين من 
تغريات يف ب�سرة اليدين وغالبا ما يكون هوؤلء ممن 
املري�سة  وتقول  بكرة.  واملياه  املنظفات  ي�ستخدمون 
امل�سادة  امل��ن��ظ��ف��ات  ت�����س��ت��خ��دم  "اإنها  ن��ي��م�����س��م��ان  ب��ي��ج 
ل��ل��ج��راث��ي��م ب��ك��رة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة امل��ن��زل لكنها 
وجروحا  مربحة  واآلم��ا  �سديدة  التهابات  لها  ت�سبب 

غائرة يف اليدين".
اهرتاء  ب��اأن��ه  احل��ال��ة  ���س��رتوم��ر  ال��دك��ت��ورة  و�سخ�ست 
ل��ل��ج��ل��د ن��ت��ي��ج��ة ال��ن��ظ��اف��ة ال���زائ���دة حل���د ال����س���رار به 

يحتاج  و�����س����وف 
وق������ت������ا ط����وي����ال 
فعند  ل��ل��ت��ع��ايف. 
اليدين  غ�����س��ي��ل 
ب������ال�������������س������اب������ون 

ي���ت���م ازال��������ة ج���زء 
امليكروبات  ط��ب��ق��ة  م���ن 

لإعادة  لوقت  وحت��ت��اج  للب�سرة  املفيدة 
تكوينها ومواد النظافة تقتل البكترييا 

وت��ه��اج��م ال��ط��ب��ق��ة ال��واق��ي��ة وع��ن��د غ�سل 
اليدين ي�سبح اجللد بال حماية ويتعر�ض 

اأن تت�سرب اجلراثيم  للجفاف ومن املمكن 
اخلطرية اإىل الداخل .

جر�ثيم عنيدة
ت�سببها  الإن�����س��ان،  يدركها  ل  خماطر  هناك 
فالو�سائل  ل��ل��ج��راث��ي��م،  امل�����س��ادة  امل��ن��ظ��ف��ات 
اإزالة جميع اجلراثيم  العادية ل ت�ستطيع 

وتكون  ال��ع��ن��ي��دة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  تبقى  ول���ذا 
املعهد  يحث  ل��ذا  النت�سار  على  ق���ادرة 
املخاطر  ت���ق���دي���ر  ع���ل���ى  الحت����������ادي 
وين�سح با�ستخدام مواد التطهري من 

ال�سيدليات لأنها فعالة
اأو  امل��ط��ه��رات  ل�ستخدام  امل��وج��ودة  ال�ستثناءات  وع��ن 
بريزيل  دك��ت��ورة  ت��ق��ول  للجراثيم  امل�����س��ادة  امل��ن��ظ��ف��ات 
كري�ستانزين طبيبة النظافة يف املعهد  "هناك حالتان 
هناك  ك��ان  اإذا  الأوىل  فيهما،  املطهر  ا�ستخدام  ميكن 
امل��ن��زل ويتعن  امل��ن��اع��ة يف  ي��ع��اين م��ن �سعف  م��ري�����ض 
" اأما الثانية  حمايته من م�سببات الأمرا�ض" وتتابع 
ويتعن حماية  امل��ن��زل  يف  م��ر���ض معد  ه��ن��اك  ك��ان  اإذا 
الآخ��ري��ن من ال��ع��دوى وفيما ع��دا ذل��ك ف��اإن النظافة 

العادية كافية متاما".
در��شة

حذرت درا�سة اأملانية من اأن حالت الوفاة الناجتة عن 

اجلراثيم  وهي  املقاومة،  متعددة  باجلراثيم  الإ�سابة 
ت�سل  قد  احليوية،  بامل�سادات  عالجها  ميكن  ل  التي 
يتم  اإذا مل   2050 ع��ام  وف���اة حتى  م��الي��ن   10 اإىل 

تعديل كفاءة امل�سادات احليوية.
بينت درا�سة اأملانية خماطر ارتفاع حالت 
الإ�سابة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ال��وف��اة 
باجلراثيم متعددة املقاومة. 
واأج���������رت ه�����ذه ال���درا����س���ة 
اإليزابيث  الأملانية  الباحثة 
الطبي  املعهد  لدى  تعمل  التي  ميري، 
البيئي التابع مل�ست�سفى �ساريته الأملانية، بتكليف من 
بوند�ستاغ،  الأمل���اين  ال��ربمل��ان  يف  اخل�سر  ح��زب  كتلة 

ون�سرتها �سحيفة برليرن ت�سايتونغ الأملانية.
الزيادة  "اأن  الدرا�سة:  ال�سحيفة عما جاء يف  ونقلت 
العاملية للجراثيم املقاومة للم�سادات احليوية تندرج 
وحذرت  الإن�سان".  �سحة  على  املخاطر  اأكرب  �سمن 
الدرا�سة من ارتفاع عدد حالت الوفاة الناجتة عن 
األف   700 املقاومة من  الإ�سابة بجراثيم متعددة 
�سنويا حاليا اإىل ع�سرة مالين حتى عام 2050، 

اإذا مل يتم اتخاذ اإجراءات م�سادة ملواجهة الأمر.
ويذكر اأن 10 باملائة من اجلراثيم امل�سببة لالأمرا�ض 
تندرج حاليا �سمن اجلراثيم متعددة املقاومة، وهي 
اجلراثيم التي مل تعد ت�ستجيب للعالج بامل�سادات 
ل��ل��درا���س��ة الأمل��ان��ي��ة، يتلقى ثلث  احل��ي��وي��ة. ووف��ق��ا 
اأملانيا  ال�����س��ح��ي يف  ل��ل��ت��اأم��ن  اخل��ا���س��ع��ن  امل��ر���س��ى 
اإنها  الأملانية  الباحثة  وقالت  �سنويا.  حيويا  م�سادا 
تعترب اأن نحو 30 باملائة من جميع امل�سادات احليوية 

امل�ستخدمة يف الطب الب�سري لي�ست �سرورية.
ووفقا للدرا�سة، من املتوقع ارتفاع عدد حالت الوفاة 
من 23 األف حالة حاليا اإىل 400 األف حالة بالن�سبة 
لقارة اأوروبا، وبذلك من املمكن اأن يزيد عدد الوفيات 
الوفيات  عن  املقاومة  متعددة  اجلراثيم  عن  الناجتة 
الناجتة عن الإ�سابة بال�سرطان. وتتوقع وزارة ال�سحة 
الأملانية اأن اإجمايل 400 األف اإىل 600 األف مري�ض 

ي�سابون بالعدوى �سنويا عند تلقي العالج.
عمل  برنامج  اإط��الق  العاملية  ال�سحة  منظمة  وتعتزم 
عاملي للت�سدي لهذه امل�سكلة. ويندرج مو�سوع مقاومة 
امل�سادات احليوية على جدول اأعمال امل�ست�سارة الأملانية 
اأجنيال مريكل خالل قمة جمموعة الدول ال�سناعية 

ال�سبع.



االثنني   12   مارس    2018  م   -   العـدد  12272  
Monday   12   March   2018  -  Issue No   12272

18

�ش�ؤون حملية

دعمًا للخطة �ال�شر�تيجية �لوطنية للقر�ءة يف دولة �الإمار�ت

حديقة احليوانات بالعني تنظم ملتقى القراءة البيئي الأول 

�لربنامج ز�ر 58 مدر�شة و�شاهم يف �إلهام 24،208 طالبًا وطالبة

؟« َ التعليم واملعرفة تختتم جولة الف�صل الدرا�صي الثاين من برنامج التوعية العلمية »لمِ

بهدف تنفيذ �الأن�شطة �لرفيهية و �لع�شرية

بلدية مدينة العني تطور فكرة ال�صاحة املائية يف حديقة اليحر ال�صمايل

موؤمتر يف دبي ي�صتقطب اأكرثمن 150 من كبار اأخ�صائيي الرعاية ال�صحية يف منطقة اخلليج العربي

•• العني - الفجر

دعماً خلطة الإمارات الوطنية للقراءة، وبح�سور 16 
م��در���س��ة م��ن م��دار���ض م��دي��ن��ة ال��ع��ن ،ن��ظ��م��ت حديقة 
يف  البيئي  ل��ل��ق��راءة  الأول  امللتقى  بالعن  احل��ي��وان��ات 
مركز ال�سيخ زايد لعلوم ال�سحراء .وياأتي هذا امللتقى 
اإ�ستكمال ل�سل�سلة مبادرات عام القراءة الذي اأعلن عنه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض 
الدولة حفظه اهلل يف اأكتوبر 2016 ويف اإطار اعتماد 

مار�ض �سهراً ر�سمياً للقراءة من كل عام.
�سهد  ال��ذي  البيئي  ال��ق��راءة  ملتقى  فعاليات  ت�سمنت 
ملارك  1000 طالب وطالبة حما�سرة  قرابة  ح�سور 

كتابه  الأن��ي��اب ح��ول  رباعي  الفيل  ن��اب  بيت�ض مكت�سف 
عمل  وور�ض  للكتاب،  واأحفور"ومعر�ساً  اأحفور  "األف 
احليوان،  ر���س��م  ور���س��ة  اأب���رزه���ا  م��ن  لل�سغار  خمتلفة 
وت���رك���ي���ب ال�������س���ورة، وور�����س����ة ت���األ���ي���ف ق�����س��ة ق�سرية 
البحث عن  للقراءة وور�سة  اإىل ركن خا�ض  بالإ�سافة 

الكلمة. 
كتاب  ن�سر  على  ت�سمنت  للكبار فقد  العمل  ور���ض  اأم��ا 
اإلكرتوين، وا�سرتاتيجيات القراءة وجولة تعريفية يف 
مركز الأبحاث واأكرب مكتبة بيئية على م�ستوى دولة 
ال�سيخ  مركز  يف  واملتواجدة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

زايد لعلوم ال�سحراء.
اإدارة  مدير  البلو�سي  يو�سف  عمر  ق��ال  امللتقى  وح��ول 

احليوانات  حديقة  يف  املوؤ�س�سي  والت�����س��ال  الت�سويق 
ب��ال��ع��ن: حت���ر����ض ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات ب��ال��ع��ن على 
والفعاليات  امل��ن��ا���س��ب��ات  ك��اف��ة  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����س��ارك��ة 
الوطنية خا�سة تلك التي تتعلق برفع امل�ستوى الثقايف 
البيئي، وي�سعدنا اأن ننظم ملتقى القراءة البيئي الأول 
اإ�ستكمال جلهود احلديقة يف دعم مبادرات عام القراءة 
اآل  الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان- حفظه اهلل يف 2016 والتي ما زالت احلديقة 
حت��ت��ف��ي ب��ه��ا يف ك��ل ع���ام م��ن��ذ ذل���ك احل���ن م��ن خالل 
اأخرى  بالإ�سافة لفعاليات  عدة فعاليات مت تنظيمها، 
خاللها  من  ن�ستهدف  القادمة  الفرتة  خالل  �ستنظم 
على  وت�سجعيهم  للموظفن  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ت��وى  رف���ع 

توجهات  مع  اإن�سجاما  حياة  كاأ�سلوب  وتبنيها  القراءة 
رفد  و  الإن�سان  ب�سناعة  توؤمن  التي  الر�سيدة  القيادة 
ع��ايل من  ق��در  ب��ك��وادر وطنية على  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 

العلم والثقافة واملعرفة.
واأ�ساف: من خالل الأن�سطة والفعاليات التي قدمناها 
يف  و  ع��ام  ب�سكل  ال��ق��راءة  اأهمية  على  ال�سوء  �سن�سلط 
املحوري  وال���دور  اخل�سو�ض  وج��ه  على  البيئي  املجال 
مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  ع��ام  ب�سكل  ال��ق��راءة  تلعبه  ال���ذي 
الثقافة لدى طالب املدرا�ض وزوار حديقة احليوانات 
بالعن وموظفيها حتى تتخذ اأ�سلوب حياة  يف املجتمع 
احلكومي  القطاعن  يف  �سركاءنا  كافة  مع  الإم��ارات��ي 

واخلا�ض.

•• اأبوظبي،  - الفجر

ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة ج���ول���ة الف�سل  دائ������رة  اخ��ت��ت��م��ت 
الدرا�سي الثاين من برنامج التوعية العلمية املدر�سية 
 24 اأكر من  اإلهام وحتفيز  �ساهمت يف  َ؟" والتي  "ملمِ
األ����ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ل��اله��ت��م��ام يف جم����الت العلوم 

والتكنولوجيا والبتكار.
بدعم  ال��دائ��رة  تنظمه  َ؟" ال��ذي  "ملمِ برنامج  زار  وق��د 
لال�ستثمار"  "مبادلة  �سركة  البالتيني  ال��راع��ي  م��ن 
الإم��ارة خالل �سهري  اأنحاء  خمتلف  يف  مدر�سة   58
الو�سول  اجل��اري، وجن��ح يف  العام  يناير وفرباير من 
8،733 طالباً يف مدينة العن، و3،869 طالباً  اإىل 
مدينة  يف  ط���الب  و11،606  ال��ظ��ف��رة،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الثاين يف هذا  الدرا�سي  الف�سل  وتعد جولة  اأبوظبي. 
امل��دار���ض والطلبة  الأك��ر جناحاً من حيث ع��دد  العام 
منذ  العلمية  العمل  وور���ض  العرو�ض  من  امل�ستفيدين 

اإطالق الربنامج يف عام 2012. 
وتت�سمن الربنامج اأربع ور�ض عمل وعرو�ض تفاعلية 
الطاقة،  ل����الإق����الع، وم�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت��ع��د  ع���ر����ض  ه���ي 
وا�ستوديو الإذاعة، وعر�ض اأ�سرار الف�ساء. وقد �سملت 
جولة الف�سل الدرا�سي الثاين لهذا العام زيارة 277 
توفري  اأج��ل  م��ن  الهمم،  اأ���س��ح��اب  م��ن  وطالبة  طالب 
عملية  يف  واإ���س��راك��ه��م  ل��ه��م،  منا�سبة  تعليمية  ف��ر���ض 
اإذ �سممت كل حلقة من حلقات العمل بدقة  التنمية، 

�سديدة لتن�سجم مع خميلة الطلبة يف اإطار مرح. 

 2012 اإط��الق��ه يف ع��ام  َ؟" منذ  "ملمِ ب��رن��ام��ج  وح��ق��ق 
جن��اح��ا ك��ب��رياً واك��ت�����س��ب زخ��م��اً م��ت��زاي��داً ع��ل��ى �سعيد 
الطلبة  بتفاعل كبري من  الدولة، وح�سي  املدار�ض يف 
واملعلمن، حيث �سارعت املدار�ض بالت�سجيل ل�ست�سافة 
الربنامج يف جولة الف�سل الدرا�سي الثالث التي تنطلق 

يف 8 اأبريل املقبل. 
مدر�سة  م��دي��رة  لطفي،  با�سمة  قالت  ال�ساأن  ه��ذا  ويف 
زارها  التي  امل��دار���ض  اإح��دى  الظفرة،  املرفاأ يف منطقة 
َ؟" اأهمية  الربنامج يف هذا الف�سل: ميثل برنامج "ملمِ

كبرية للطلبة واملدرا�ض والقطاع التعليمي ككل، وذلك 
العلوم  جم��الت  يف  املعرفة  اآف��اق  يو�سع  الربنامج  لأن 
على  بالعتماد  والريا�سيات  والهند�سة  والتكنولوجيا 
عرب  الطلبة  اه��ت��م��ام  ي��ج��ذب  مبتكر  تعليمي  اأ���س��ل��وب 
موا�سيع مهمة وموؤثرة تفوق طريقة التعليم التقليدية 

التي ت�ستند على الف�سول الدرا�سية والكتب.
واأ�سافت بقولها: "ي�سهم الطرح العملي واملمتع للمادة 
يف جعل الطلبة ي�سعرون وكاأنهم يعي�سون التجربة يف 
وتفاعلهم  اهتمامهم  من  يزيد  مما  مراحلها،  جميع 

املبتكر  التعليمي  الأ���س��ل��وب  وه���ذا  ال��ع��م��ل.  ح��ل��ق��ات  يف 
يوؤدي اإىل التعمق يف فهم املواد وبالتايل اإلهام الطلبة 
وحتفيزهم على امل�ساركة والنخراط يف التجربة. واأود 

؟." َ اأن اأدعو املدار�ض الأخرى ل�ست�سافة برنامج ملمِ
تنظمه  َ؟" الذي  "ملمِ برنامج  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
دائرة التعليم واملعرفة - بدعم من الراعي البالتيني 
�سركة "مبادلة لال�ستثمار" يقام ثالث مرات يف ال�سنة 
متعددة  عمل  وور���ض  عرو�ساً  خاللها  للطالب  ويقدم 
من  الربنامج  وي�سعى  والإجنليزية،  العربية  باللغتن 
من  ال��ط��الب  اإىل  للو�سول  التعليمية  ج��ولت��ه  خ��الل 

ال�سف الثالث اإىل ال�سف ال�سابع.
ويهدف الربنامج اإىل حتفيز النا�سئة يف اإمارة اأبوظبي 
تاأ�سي�ض  اأج��ل  العلمية من  امل��ج��الت  الن��دم��اج يف  على 
والتكنولوجيا  العلوم  ق��ط��اع  يف  ال��ك��ف��اءات  م��ن  ق��اع��دة 
والب��ت��ك��ار، واإل��ه��ام ق���ادة ال��غ��د لتنمية روح الب��ت��ك��ار يف 
اإطار منظومة علمية، تغر�ض يف جذورهم اأ�س�ض القيادة 
للم�ساهمة يف م�ساعي  التحليل  والقدرة على  الفكرية 
التنمية التي تتبناها الدولة. وقد حقق الربنامج منذ 
اإطالقه جناحاً ملمو�ساً، فقد جنح يف ترك اأثر اإيجابي 
امل��ل��ي��ئ��ة باملتعة  ال��ط��ل��ب��ة ع��رب ور�����ض ع��م��ل��ه  اآلف  ل���دى 

والرتفيه. 
مطلع  انطلقت  التي  التعليمية  امل��ب��ادرة  جنحت  وق��د 
العام الدرا�سي بالو�سول اإىل اأكر من 50 األف طالباً 
املدرا�ض احلكومية واخلا�سة عرب خمتلف  وطالبة يف 

اأنحاء اإمارة اأبوظبي.

•• العني - الفجر

ال�ستثمار  مبكتب  ممثلة  العن  مدينة  بلدية  نفذت 
بهدف  وذلك  ال�سمايل  اليحر  بحديقة  املائية  ال�ساحة 
ج��ذب اأك��رب ع��دد م��ن ال����زوار، م��ن خ��الل ال�سراكة مع 
باملنطقة،  املجتمع  احتياجات  لدعم  اخلا�ض  القطاع 
واإي���ج���اد ف��ر���ض ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج���دي���دة ل��ت��ع��زي��ز تقدمي 
ت�سميم  مت  حيث   ، عالية  ب��ج��ودة  جماهريية  خ��دم��ات 
م�ساحة  مائية  اآمنة متاما  بحديقة اليحر ال�سمايل ، 

تتنا�سب مع جميع املراحل  العمرية لالأطفال .
وق����ال ب���در ال��ع��ام��ري م��دي��ر م��ك��ت��ب ال���س��ت��ث��م��ار، تبلغ 
م�ساحة املنطقة املائية 600 م2، حيث تت�سل بحديقة 
م�����س��غ��رة ل��الأل��ع��اب امل��ط��اط��ي��ة ���س��م��ن ح��دي��ق��ة اليحر 
فيما  طفاَل   50 املائية  امل�ساحة  وت�ستوعب  ال�سمايل، 
طفل   100 امل��ط��اط��ي��ة  امل�����س��غ��رة  احل��دي��ق��ة  ت�ستوعب 
�سنوي  ب�سكل  ال�����س��م��ايل  ال��ي��ح��ر  ح��دي��ق��ة  وت�ستقبل   ،
ل��ل��زوار احل�سول  ، وميكن  زائ��را  قرابة )84،039(  
التذاكر  املائية من خ��الل  منافذ  ال�ساحة  على تذاكر 
املواد  بيع  م��راك��ز  اإىل  اإ�سافة   ، باحلديقة  املخ�س�سة  
اأ�سعار  وتبلغ   ، العن  مدينة  لبلدية  التابعة  الغذائية  

التذاكر قرابة 30 درهما.

كاحللقات  مائية  األ��ع��اب  ع��دة  ال�ساحة  وتت�سمن  كما 
احل��ل��زون��ي��ة و امل�����س��د���س��ات امل��ائ��ي��ة، ول��ع��ب��ة ���س��الل املاء،  
ولعبة نفق املاء، و لعبة النخلة، ور�سا�سات املاء ، اإ�سافة 
وبنادق  الت�سابق  ومنزلقات  احليوانات  جم�سمات  اإىل  
اآمنه  ملونة   اأر�سية مطاطية  على  ذلك  املياه وجميع 

لالأطفال ، متنحهم جتربة منع�سة من املرح باملاء ، كما 
جللو�ض  املائية  امل�ساحة  ج��وان��ب  على  مقاعد  وتتوفر 

العائالت.
على  ال��ع��ن  مدينة  بلدية  تعمل   ، ال��ع��ام��ري  واأ���س��اف 
امل��راف��ق اخل��دم��ي��ة والرتفيهية  ال���س��ت��ث��م��ار يف   زي����ادة 

باملدينة ، فاإن م�سروع امل�ساحة املائية التي مت تفعيلها 
يف حديقة اليحر ال�سمايل ، ياأتي �سمن جملة  امل�ساريع  
تفعيل  بهدف  لتوفريها  الإ�ستثمار  مكتب  ي�سعى  التي 
الأن�سطة  م���ن  ع����دد  واإ����س���اف���ة    ، ب��امل��دي��ن��ة  احل���دائ���ق 
اأن  اإىل  لف��ت��اً   ، حديقة  ك��ل  يف  الع�سرية  و  الرتفيهية 
فكرة احلدائق املائية فكرة ع�سرية فريدة من نوعها، 
قليلة  املنطقة  يف  امل��ت��واف��رة  املائية  احل��دائ��ق  اإن  حيث 
الرتفيهية  وامل��راف��ق  العامة  باحلدائق  مقارنة  ن�سبياً 
اأن مدينة  العن ت�سم العديد من  الأخ���رى، واأو���س��ح 
احلدائق العامة واملما�سي مما يتطلب التنويع يف اإيجاد  

اأفكار جديدة  جاذبة للزوار من الكبار وال�سغار .
قامت يف وقت  العن  بلدية مدينة  ان  بالذكر  وجدير 
مما�سي  و  حدائق  يف  ال�ستثمار  م�سروع  �سمن  �سابق  
امل���دي���ن���ة  ب��ت��خ�����س��ي�����ض  م���واق���ع م��ت��ف��رق��ة يف ع����دد من 
و  ال�ستثمار  و  التطوير  ب��ه��دف  وامل��م��ا���س��ي   احل��دائ��ق 
الت�سغيل يف ن�ساط املطاعم و الكويف �سوب ، من خالل 
ا�ستقطاب  اأ�سحاب العالمات التجارية املعروفة وذلك 
يف كل من حديقة الطوية ، وحديقة ال��ورد ، وحديقة 
ج��دي��دة من  اأف���ك���اراُ  لتفعيل  وت��ع��م��ل  ، فيما  اجل��اه��ل��ي 
�سمن  امل��دي��ن��ة  ح��دائ��ق  بقية  يف  الرتفيهية  الأن�����س��ط��ة 

خطط مكتب ال�ستثمار .

••  دبي - الفجر

اأعلن ’ مركز كامربيدج للرعاية الطبية واإعادة التاأهيل‘، الرائد يف قطاع 
الرعاية الطويلة الأمد واإعادة التاأهيل بعد الإ�سابات املر�سّية احلادة، 
عن جناحه يف تنظيم ’منتدى كامربيدج اخلا�ض بوحدة العناية املرّكزة 
’انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي‘.  اأقيم يف فندق  2018‘ والذي 
150 اخت�سا�سياً يف جمال  اأكر من  وي�سكل املنتدى، الذي ا�ستقطب 
الرعاية ال�سحية من خمتلف اأنحاء منطقة اخلليج العربي وما حولها، 
نقا�ساتها  والتي متحورت  الإم���ارات  دول��ة  نوعها يف  الأوىل من  املن�سة 
التاأهيل  اإع��ادة  خدمات  توفري  ح��ول  الخت�سا�سات  ومتعددة  الفريدة 

املبكرة وال�ساملة للمر�سى امل�سابن باأمرا�ض خطرية ومزمنة.  
و�سهد املنتدى اإلقاء عدد من املحا�سرات وعقد ندوات رئي�سية �سّلطت 
وحدة  �سمن  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  جوانب  خمتلف  على  ال�سوء 
للمر�سى  التاأهيل  اإع���ادة  خ��دم��ات  على  الرتكيز  م��ع  امل��رّك��زة،  العناية 
م�ستقرة  ح��الت��ه��م  تعترب  وم��زم��ن��ة مم��ن  خ��ط��رية  ب��اأم��را���ض  امل�سابن 
رائدة  وعالجية  طبية  تدخالت  تتطلب  ولكنها  الطبية،  الناحية  من 
وتركيب  النتقايل،  ال�سناعي  التنف�ض  اأجهزة  عن  املري�ض  فطام  مثل 

جهاز تنظيم عمل احلجاب احلاجز، بالإ�سافة اإىل املعاجلة الفيزيائية 
العناية  وح��دة  مر�سى  اإىل  تقدميها  يتم  التي  الوظيفية  والعالجات 
التنف�ض  لأجهزة  الأمد  ال�ستخدام طويل  التخل�ض من  بهدف  املركزة 

ال�سطناعي. 

من  ال�سحية  الرعاية  اأخ�سائيي  اأ�سهر  من  كوكبة  املنتدى  يف  و�سارك 
املرّكزة، وممثلون  العناية  اأخ�سائيي  اأنحاء العامل مبا يف ذلك  خمتلف 
اإعادة  عن امل�ست�سفيات واأطباء التخدير والعالج الفيزيائي واأخ�سائيي 

التاأهيل ومزودي خدمات املمار�سات الطبية املتقدمة.

يف دورته �لثالثة
الفنان الإماراتي عي�صة املنهايل �صمن برنامج 

احلفلت املو�صيقية على م�صرح مهرجان اأم الإمارات 
•• اأبوظبي - الفجر

يعود مهرجان اأم الإمارات يف دورته الثالثة خالل الفرتة من 22 اإىل 31 
اأبوظبي، حاماًل يف جعبته برناجماً متكاماًل  مار�ض اجلاري اإىل كورني�ض 
للجمهور،  احل��ّي��ة  املو�سيقية  واحل��ف��الت  والأدائ���ي���ة  الفنية  ال��ع��رو���ض  م��ن 
عرب  من�سات  ع��دة  خ��الل  م��ن  الأداء  وف��ن��ان��و  املغنين  م��ن  نخبة  يقدمها 

اإىل  امل��ه��رج��ان  اأرج�����اء  خمتلف 
جانب امل�سرح الرئي�سي.

ويوجه مهرجان "اأم الإمارات" 
الثقافة  دائ�����رة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي 
– اأب��وظ��ب��ي حتية  وال�����س��ي��اح��ة 
�سمو  اإىل  واع������ت������زاز  ت���ق���دي���ر 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة 
الحتاد  رئي�سة  الإمارات"،  "اأم 
الن�سائي العام، الرئي�ض الأعلى 
الأ�سرية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
رئي�سة املجل�ض الأعلى لالأمومة 

والطفولة، حفظها اهلل. 
الإمارات  اأم  مهرجان  ي�ستكمل 
�سابقة،  جناحات  من  حققه  ما 
العام  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ح�����س��ر  ح��ي��ث 

العام، مناطق  املهرجان هذا  ويقدم  �سخ�ض.  األف   197 اأكر من  املا�سي 
والتعاون  واملحافظة  التمكن  قيم  ي�ستعر�ض  رئي�سياً  وجناحاً  متخ�س�سة، 
جمتمعنا.  يف  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  �ساأنها  م��ن  اأع��ل��ت  التي  وال���س��ت��دام��ة 
وتتميز كل واحدة من املناطق املتخ�س�سة يف تقدمي فكرة ت�سلط ال�سوء على 
الرحلة التي يخو�سها الإن�سان خالل مراحل تطوره، بدءاً من الطفولة اإىل 
مرحلة الُر�سد، وكل ما يختربه الإن�سان من رعاية الأم والعائلة خالل هذه 
املراحل، والتي يعك�سها املهرجان يف خم�سة مناطق وهي جناح اأم الإمارات، 

ومنطقة ال�سعادة، ومنطقة التقدم، ومنطقة مطاعم ال�ساطئ، وال�سوق. 
اأوقات ممتعة ومفيدة، عرب  وبذلك يعد املهرجان جمهوره وزواره بق�ساء 
جميع  تنا�سب  التي  املتنوعة  والتعليمية  الرتفيهية  الفقرات  من  العديد 
روح  اإط��ار  يف  الأعمار  جميع  من  الفنية  والهتمامات  الثقافية  اخللفيات 

التقدم والزدهار.
اأم  "مهرجان  �سيقدمها  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة  وال���س��ت��ع��را���س��ات  احل��ف��الت  اأب����رز 
عي�سة  الإماراتي  وال�ساعر  وامللحن  املغني  بداأ  املنهايل:  الإمارات":عي�سة 
اآلت  ا�ستخدام  دون  والأ���س��ع��ار  الق�سائد  باإلقاء  الفنية  م�سريته  املنهايل 

مو�سيقية، وهي ممار�سة تراثية بدوية ُتعرف با�سم "ال�ساّلت". 
عام  يف  له  األبوم  اأول  اأ�سدر  ال�ساّلت،  اإلقاء  يف  املميزة  موهبته  ب��روز  وبعد 
هائاًل على م�ستوى  حقق جناحاً  الذي  جرى"  "مهما  بعنوان   ،  2002
اأخرى.  األبومات  �ستة  باإ�سدار  النجاح  الدولة واملنطقة، وتابع عي�سة هذا 
ذلك  الإقليمية مبا يف  املهرجانات  العديد من  الإماراتي يف  النجم  �سارك 
يف  �ساللة  وحفالت  م�سقط  ليايل   ، دب��ي  ليايل   ، الكويت  يف  فرباير  هال 

عمان، ومهرجان جر�ض يف الأردن. 
وحممد ال�سحي: يتمّيز هذا الفنان الإماراتي الغزير الإنتاج مبزجه بن 
ال�سحي  حممد  ب��داأ  املعا�سرة.  الغربية  والإي��ق��اع��ات  اخلليجية  املو�سيقى 
بعر�ض مو�سيقاه على الإنرتنت و�سرعان ما اأ�سبح يتمّتع بقاعدة متابعن 
�سخمة جداً على يوتيوب، حيث ح�سلت اأغنيته ال�سهرية ك�سف املحبة على 
اأكر من 34 مليون م�ساهدة. وبف�سل �سهرته الوا�سعة، قّدم حممد ال�سحي 
.2017 ال�سهرية خ��الل  دب��ي  اأوب��را  دار  ُدع��ي لتقدمي حفاًل مو�سيقياً يف 

وعلي ال�سيد: ين�سر الب�سمة على الوجوه من خالل عرو�سه ال�ساخرة حول 
احلياة وال�سخ�سيات الغريبة التي ي�سادفها هنا. وقد حاز علي على العديد 
من اجلوائز العاملية، ولكّنه يفتخر بو�سف جملة تو�ست ما�سرتز باأّنه من 
اأهم الفنانن الفكاهين املوؤثرين يف العامل، اإ�سافًة اإىل ح�سوله على جائزة 

اأف�سل فنان كوميدي لعام 2016 من جملة اإ�سكواير. 
�سارك علي يف العديد من املهرجانات كما قّدم عرو�سه على خمتلف امل�سارح 
من  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  للمو�سمن  الإع����داد  يف  ي�ساعد  حالياً  وه��و  العاملية، 

كوميدي �سنرتال العربية.
بنكهة  روك  الإي��ن��دي  مو�سيقى  الفرقة  تقدم   :HAYAJAN وفرقة 
عربية، وُو�سفت باأّنها فرقة كولدبالي العربية، وهي فرقة مو�سيقى روك 
بديل اأ�س�سها الفنان ال�سهري يف فن الأكابيال عالء وردي �سنة 2011 وهي 
تتاأّلف من 4 اأع�ساء من الأردن وع�سو يقيم يف اململكة العربية ال�سعودية. 
2011 مع جمموعة متنّوعة من الأذواق واملواهب  انطلقت الفرقة �سنة 
واأطلقت اأغنيتها الأوىل "وين الكالم" على يوتيوب. وعرفت هذه الأغنية 

جناحاً فاق جميع التوقعات. 
والعر�ض الناري: لن يرغب اأحد اأن يفّوت هذا العر�ض املذهل الذي �سُيقام 
�ساهدوا  الكورني�ض.  �ساطئ  مياه  ف��وق  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  اأي��ام  يف  لياًل 
كرات النار ترتفع وتطري وت�سّكل لهيباً يتوّهج يف رق�سة نريان متناغمة! 
النريان  بلهيب  �ست�سعر  امل��ه��رج��ان،  اأرج���اء  خمتلف  يف  تتجّول  كنت  اأينما 

يجذبك وي�سحرك!
وتقام الدورة الثالثة من فعاليات املهرجان على امتداد كورني�ض اأبوظبي، 
من ال�ساعة 4 ع�سراً وحتى منت�سف الليل خالل اأيام عطلة نهاية الأ�سبوع، 

من ال�ساعة 2 بعد الظهر اإىل منت�سف الليل خالل اأيام الأ�سبوع. 



تعاين املراهقات فقر الدم بن�سبة كبرية مقارنة باملراهقن، لأ�سباب عدة 
ك��ذلك  ال�سهري��ة،  ال��دورة  خ��الل  �سهٍر  ك��ّل  ال��دم  يفقدن  اأّنهن  بينها  من 
مقارنة  الأحمر  اللحم  من  كافية  غي��ر  كمي��ة  يتناول��ن  منه��ّن  كثي��رات 

باملراهقن.
بينما يعاين بع�ض املراهقن امل�سابن بفقر الدم )انخفا�ض الهيموغلوبن 
اأو التعب )�سكاوى م�سرتكة لدى  اأو النزعاج  والهيماتوكريت( ال�سداع 
املراهقون  ُين�سح  ل��ذا  اأب����داً.  اأع��را���ض  اأّي  اآخ���رون  امل��راه��ق��ن(، ل يظهر 

باخل�سوع لفح�ض دٍم كامٍل يف عمر 13 �سنة، ثّم كّل 5 �سنوات.
ال��وق��ت ذات���ه، تو�سي الأك��ادمي��ّي��ة الأم��ريك��ّي��ة لطّب الأط��ف��ال باإجراء  يف 
التي  الغذائّية  كالأنظمة  الدم  بفقر  املرتبطة  للعوامل  اأكر  دٍم  حتاليل 
والبي�ض  )ال��ل��ح��وم  ب��احل��دي��د  الغنّية  الأط��ع��م��ة  م��ن  قليٍل  على  حت��ت��وي 
ب��دن��ّي��اً مهّماً  ال��ذي��ن مي��ار���س��ون ن�ساطاً  امل��ق��ّوي��ة(، وامل��راه��ق��ن  واحل��ب��وب 
)خ�سو�ساً املراهقات الريا�سّيات( والذين يّتبعون حمية غذائّية نباتّية اأو 
نباتّية �سرف، واملراهقات اللواتي ينزفن بفرٍط خالل عادتهّن ال�سهرّية. 
كذلك تبقى املراهقة التي تعاين ال�سمنة اأكر عر�سة لفقر الدم وعليها 

اخل�سوع للفحو�ض. ُي�سار اإىل اأّن هذه القائمة ت�سمل كثرياً من املر�سى.
اأن  دون  من  يكون منخف�ساً  اأّن خم��زون احلديد رمبا  واملثري لالهتمام 
م�ستويات  اإىل  بالنظر  حالّياً  اخل���رباء  ب��داأ  ال���دم.  فقر  اإىل  حتماً  ي���وؤّدي 
الإ�سابة  خطر  ع��وام��ل  ميلكن  اللواتي  امل��راه��ق��ات  ل��دى  امل�سل  فريتن 
بع�ض  عند  منخف�سة  )ف��ريت��ن(  م�ستويات  ي��ج��دون  لأّن��ه��م  ال��دم  بفقر 

الريا�سّيات، مع حتليٍل طبيعيٍّ للدم.
يف  يوؤّثر  )الفريتن(  انخفا�ض  اأّن  اإىل  احلديثة  الدرا�سات  بع�ض  ي�سري 
الأداء الريا�سي ويعزز التعب، وُيعترب احلفاظ على خمزون حديٍد مهّم 

لل�سّحة العاّمة رغم اأّن التعب خالل التمرين عار�ض �سخ�سي.
املراهقات،  لدى  املعرفّية  الوظيفة  يف  احلديد  نق�ض  يوؤّثر  النهاية،  ويف 
من  عالية  مب�ستويات  يتمّتعن  اللواتي  اأّن  اإىل  الدرا�سات  بع�ض  في�سري 
الختبارات  يف  الإح�ساءات  ح�سب  ملحوظاً  حت�ّسناً  يظهرن  )الفريتن( 
م�ستويات  اإىل  النظر  ي��ج��در  ل��ذا  وال���ذاك���رة؛  اللفظي  للتعّلم  امل��ع��رف��ّي��ة 
م��ن دون  املدر�سة  ف��ج��اأًة �سعوبات يف  ت��واج��ه  ل��دى مراهقة  )ال��ف��ريت��ن( 

حدوث م�ساكل �سابقٍة. واحلّل: فح�ض دم واحد!

ب��ت��ن��اول مكّمالت  ل��ي�����س��ت م��ل��زم��ة  امل������راأة احل���ام���ل 
اأن حم�ض  ينفي  ذلك ل  ولكن  يومّياً،  الفيتامينات 
الأنبوب  اإ�سابات  الفوليك مثاًل ي�ساعد يف حماربة 
للدماغ  امل��ك��ت��م��ل  غ��ري  ال��ن��م��ّو  بينها  م��ن  ال��ع�����س��ب��ي، 

واحلبل ال�سوكي، بالإ�سافة اإىل فوائد اأخرى.
احلامل  الأّم  اتبعت  ح��ال  يف  اأّن���ه  اخل���رباء  ويو�سح 
حت�سل  فهي  و�سحّياً،  متوازناً  غذائّياً  نظاماً  �سلفاً 

والفيتامينات  الفوليك  حم�ض  م��ن  حاجتها  على 
عرب الأطعمة التي تتناولها.

م���ع ه����ذا، ف�����اإّن الأم���ه���ات احل���وام���ل ي��ف��ق��دن غالباً 
من  وغ��ريه��ا  ال�سباحي  الغثيان  ب�سبب  �سهّيتهّن 
الغذائّية  املكّمالت  ت�سبح  احلالة  ه��ذه  يف  م�ساكل. 
حم�ض  ج��رع��ة  ت��ك��ون  اأن  الأط��ّب��اء  اأ�سا�سّية.يو�سي 
مع  يومّياً.  مّليغرام  قدر  احلامل  للمراأة  الفوليك 

لأّن هذا  اأك���رب  ت��ن��اول��ت ج��رع��ًة  اإن  ذل���ك، ل م�سكلة 
الفيتامن يذوب يف املاء ويخرج يف البول.

 Kو  Eو  Dو  A الفيتامينات  اإىل  بالن�سبة  اأّم����ا 
فهي غري قابلٍة للذوبان يف املاء، على عك�ض حم�ض 
الفوليك والفيتامن C. لكّن اخلرباء يحّذرون من 
اخلروج  عن  يتوّقفان  لأّنهما  باإفراط  ا�ستهالكهما 

ب�سهولٍة يف البول.

�شحة وتغذية
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�إحدى  ت�شري  ح�شبما  فيه،  تلد  �لذي  بالف�شل  �لوالدة  بعد  ما  بكاآبة  �الأم  �إ�شابة  خطر  يتاأّثر   
�لباحثون  �كت�شف  كذلك  خطورة.  �الأك��ر  �ملرحلة  و�خلريف  �ل�شيف  �عتبار  مع  �لدر��شات، 
�أن  �أكر عر�شة لكاآبة ما بعد �لوالدة، يف حني  �للو�تي يلدن من دون تخدير يكن  �أن �الأمهات 
�للو�تي ينجنب يف مرحلة الحقة من �شن �لوالدة يكن �أقل عر�شة لهذه �حلالة. يعتقد �لباحث 
�مل�شرف على �لدر��شة د. جي زو وزمالوؤه من م�شت�شفى Brigham&Women›s يف بو�شطن 
�إ�شابتها بكاآبة ما بعد �لوالدة مبعاجلة بع�ض  �أن �كت�شافاتهم ت�شاعد �ملر�أة يف �حلد من خطر 

عو�مل �خلطر �ملحددة.
قّدم �لباحثون نتائجهم يف لقاء علم �لتخدير �ل�شنوي يف بو�شطن �أخريً�.

مكّملت الفيتامينات للحامل.. املراهقات ملاذا يعانني فقر الدم؟
هل من ال�صروري تناولها؟

تختلف ك��اآب��ة م��ا ب��ع��د ال�����ولدة ع��ن ح��ال��ة احلزن 
العابرة التي قد ت�سيب الأم بعد الإجناب، وت�سمل 
واحل���زن،  ال��ق��ل��ق،  م��ن  ق��وي��ة  م�ساعر  تعريفها  يف 
دون  وت���وؤدي من  ال���ولدة،  بعد  الأم  تغمر  والتعب 
الأم  ع��ل��ى ���س��ح��ة  ت���داع���ي���ات خ���ط���رية  اإىل  ع����الج 
التقّرب  عليها  ي�سّعب  ما  واجل�سدية،  العاطفية 
م���ن ط��ف��ل��ه��ا والع���ت���ن���اء ب���ه. ويف ب��ع�����ض احل���الت 
اأو  اإحل��اق الأذى بنف�سها  احل��ادة، قد تفّكر الأم يف 

ب�سغريها.
�سحيح اأن من ال�سعب حتديد �سبب كاآبة ما بعد 
الولدة بدقة، اإل اأن عوامل اخلطر املعروفة ت�سمل 
الإج���ه���اد، وام��ت��الك ت��اري��خ م��ع ال��ك��اآب��ة، وال����ولدة 

املبكرة، ومواجهة م�ساعفات احلمل والولدة.
ال�سوء  من  مزيد  ت�سليط  يف  جديد  بحث  ي�سهم 
بعد  ما  بكاآبة  الإ�سابة  احتمال  تعزز  عوامل  على 
ال��ولدة بغية م�ساعدة امل��راأة على احلد من خطر 

هذه احلالة.

�لوالدة يف �ل�شتاء �أو �لربيع
تو�سل الدكتور زو وفريقه اإىل اكت�سافاتهم بتحليل 

�سجالت طبية لنحو 20169 ام��راأة اأجننب بن 
يونيو 2015 واأغ�سط�ض 2017. ومن بن تلك 

الن�ساء اأُ�سيبت 817 بكاآبة ما بعد الولدة.
خا�سة  ع���وام���ل  حت���دي���د  اإىل  ال���درا����س���ة  ه���دف���ت 
ال���ولدة.  بعد  م��ا  ل��ك��اآب��ة  التعر�ض  ت��وؤث��ر يف خطر 
واكت�سف الفريق بع�ض الجتاهات ال�سائدة املثرية 

لالهتمام.
بعد  م��ا  بكاآبة  الإ���س��اب��ة  خطر  اأن  التحليل  ك�سف 
اأدن���ى ب��ن الن�ساء اللواتي اأجن��نب يف  ال���ولدة ك��ان 
ال�ستاء، مقارنًة مبن ولدن يف اخلريف  اأو  الربيع 

اأو ال�سيف.
الأح��وال اجلوية يف  �سوء  اأن  اإىل  الباحثون  ي�سري 
من  مب��زي��د  ال��ق��ي��ام  على  ي�سّجع  وال��رب��ي��ع  ال�ستاء 
قد  ما  املولود اجلديد،  مع  الداخل  الن�ساطات يف 

يكون اأكر متعة ومالءمة لالأم.
الن�ساء  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
اأو  اجلافية  فوق  التخدير  اإىل  يلجاأن  اللواتي مل 
اأي نوع اآخر من التخدير خالل الولدة يكن اأكر 
الفريق  ب��اأن  علماً  ال���ولدة،  بعد  م��ا  لكاآبة  عر�سة 
الأك���رب الذي  اإىل الأمل  الأرج���ح  ذل��ك على  ي��ع��زو 

يختربنه.

كتلة �جل�شم �لكبري
لحقة  مرحلة  يف  ول��دن  اللواتي  الن�ساء  اأن  تبن 
اأق��ل عر�سة لكاآبة م��ا بعد  ك��ن  م��ن �سن الإجن���اب 
الولدة، اإل اأن هذا الكت�ساف مل يفاجئ الفريق. 
تلك  تكون  اأن  املتوقع  )م��ن  زو:  الدكتور  يو�سح 
الأم يف حالة اأف�سل واأقل عر�سة لالإجهاد العقلي 

عندما تلد طفاًل نامياً �سليماً(.
الن�ساء  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ذل���ك، لح���ظ  ع��ل��ى  ع���الوة 
اللواتي امتلكن موؤ�سر كتلة ج�سم كبرياً كن اأكر 
بالأمهات  مقارنًة  ال���ولدة،  بعد  ما  لكاآبة  عر�سة 
اللواتي متتعن مبوؤ�سر كتلة ج�سم طبيعي. كذلك 
تراجع خطر هذه احلالة بن الن�ساء البي�ساوات، 

مقارنًة بالأعراق والإثنيات الأخرى.
الختالف  ي���ع���ود  )رمب�����ا  زو:  ال���دك���ت���ور  ي�����س��ي��ف 
الكبري يف خطر الإ�سابة بكاآبة ما بعد الولدة بن 
اإىل  الأخ���رى  ال�سكانية  والفئات  الأبي�ض  ال��ع��رق 
والقت�سادية  الجتماعية  املكانة  يف  الختالفات 
بن هذه الإثنيات. كذلك حتتاج املراأة التي متلك 

اإىل متابعة طبية اأكرب  موؤ�سر كتلة ج�سم مرتفعاً 
اأنها  ع��ن  ف�����س��اًل  امل�ست�سفى،  م��ن  خ��روج��ه��ا  ب��ع��د 
اأكر ترتبط باحلمل، ما يوؤثر  تواجه م�ساعفات 

يف حالتها بعد الإجناب(.
يعتقد الباحثون اأن درا�ستهم هذه ت�سهم يف ك�سف 
بع�ض عوامل اخلطر التي توؤدي اإىل كاآبة ما بعد 

الن�ساء  ي�ساعد  ما  تفاديها،  ميكن  والتي  ال���ولدة 
احلالة  ل��ه��ذه  تعر�سهن  اح��ت��م��ال  م��ن  احل��د  على 

املوؤملة.

تاأثري�ت و��شحة لف�شول �ل�شنة

اكت�صافات ت�صاعد املراأة يف احلد من خطر اإ�صابتها بكاآبة ما بعد الولدة
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العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

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

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

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

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

CN 1134879:ظبيان البيطرية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�لغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
الزعامة  التجاري  بال�سم   CN رقم:1141075 
تعديل  طلب  بالغاء  التنظيف  خلدمات  وال�سعادة 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�لغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
رقم:CN 1899526 بال�سم التجاري بانا�سيا تا�سك 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  العزل  لعمال 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�لغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
التجاري مطعم ريدان  CN بال�سم  رقم:1355442 
للمندي واملظبي بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الغوا�ض 

للرجال  رخ�سة رقم:CN 1066436 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل عبدالكرمي حممد �سابر المريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سورلين لتجارة 

النابيب وتركيبها
رخ�سة رقم:CN 1335725 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد جمعه عبداهلل بداه العو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فاروق حممد �سالح علي احلمادي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
لالأن�ساءات  ال�س�����ادة/البدية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
البرتولية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1039271 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ال�سيخ حممد بن �سلطان بن حمدان ال نهيان %30

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد م�سبح الكندي علي املرر %21
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ر�ساكاري�سنان با�سكران فاندوترا %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�سا كري�سنان بها�سكران فاندوثرا

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد م�سبح الكندي علي املرر
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ميي غلوري لتموين املواد 

الغذائية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1400541 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الكون لتمثيل ال�سركات 
COSMOHUB REPRESENTATION OF COMPANIES

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن عبداهلل ح�سن عبداهلل باوزير
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.40*0.20 اىل 1*1

تعديل عنوان/ Building Name من اىل 130507
تعديل عنوان/ Building Owner Name من مالك املوؤ�س�سة الوطنية 

لل�سياحة والفنادق اىل ال�سيد مر�سد علي مر�سد واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
لل�سيانة  الذهبية  ال�س�����ادة/الزعامة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1154014 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالعزيز ح�سن برقو %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز ح�سن عبدالعزيز برقو
تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/الزعامة الذهبية لل�سيانة العامة

ALZAAMA GOLDEN GENERAL MAINTENANCE
اىل/الزعامه الذهبية لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ساكن الواحة لالن�ساءات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1126433 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك مهدي نا�سر مبارك الحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف �سغري حممد �سعيد البلو�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر مهدي نا�سر مبارك الحبابي

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

تعديل ا�سم جتاري من/م�ساكن الواحة لالن�ساءات ذ.م.م
OASIS HOMES CONSTRUCTIONS LLC

اىل/م�ساكن الواحة لالن�ساءات- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
OASIS HOMES CONSTRUCTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ض وتي للتربيد املركزي ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1149096 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة د�سرتكت يوتليتيز ل�ستثمارات الطاقة ذ.م.م

District utilites energy investment LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي )�سركة م�ساهمة عامة( 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �ض.م.ع

ALDAR PROPERTIES P J S C

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.50*0.20
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ا�ض وتي للتربيد املركزي ذ.م.م
S & T COOL DISTRICT COOLING COMPANY LLC

اىل/ا�ض وتي للتربيد املركزي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
S & T COOL DISTRICT COOLING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة داوود لعمال ال�سباغ

رخ�سة رقم:CN 1107851 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل حمد �سامل احلربوت اجلنيبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي �سيف علي املزيني
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة داوود لعمال ال�سباغ

DAWOOD PAINTS WORKS EST

اىل/موؤ�س�سة داوود للمقاولت العامة
DAWOOD GENERAL CONTRACTING EST

تعديل عنوان/من العن �سناعية العن بناية مبارك بطي هوا�ض اخليلي اىل ابوظبي 
جزيرة ابوظبي �سرق 10 124721 124721 ال�سيخة فاطمة �سحمي جابر واخرين

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

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

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �سامل احل�ساين لقطع 

غيار ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1128245 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي عبداهلل حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل خلفان علي �سليمان احل�ساين
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*2.3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة �سامل احل�ساين لقطع غيار ال�سيارات
SALEM AL HASSANI AUTO SPARE PARTS EST

اىل/الر�سالة الذهبية لقطع غيار ال�سيارات
ALRESAALAH AL THAHABIA AUTO SPARE PARTS

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز فاين كري بل�ض 

CN 1906991:الطبي التخ�س�سي ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/مركز فاين كري بل�ض الطبي التخ�س�سي ذ.م.م

FINE CARE PLUS SPECIALIZED MEDICAL CENTRE LLC

اىل/مركز ا�سين�سال الطبي ذ.م.م
ESSENTIAL MEDICAL CENTER LLC

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

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

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة بريبل هاو�ض للزهور

رخ�سة رقم:CN 1127411 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل �سلطان احمد املر الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف في�سل حمد �سامل �سعيد اليحيائي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة بريبل هاو�ض للزهور
PURPLE HOUSE FLOWERS EST

اىل/خمترب العا�سفة البيطري
ALASIFA VETERNIARY LABORATORY

تعديل عنوان/من العن العن و�سط املدينة بناية عبداهلل ظاهر عبداهلل املهريي اىل 
العن القوع حماوي 130957 130957 ال�سيد �سهيل �سعيد �سهيل حميد واخرين

تعديل ن�ساط/ا�سافة خمترب حتاليل البيطرية )7500003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهدايا- بالتجزئة )4773402(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الزهور والنباتات الطبيعية- بالتجزئة )4773302(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12264 بتاريخ 2018/3/3 
بخ�سو�ض الرخ�سة التجارية )CN-2289392( بال�سم التجاري/مطعم تورو تورو 

تنوه دائرة التنمية القت�سادية بانه ورد خطاأ يف العالن امل�سار اليه اعاله:
تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي يافور غامن املن�سوري من 100% اىل %49

وال�سحيح هو
تعديل ن�سب ال�سركاء/ تراب �سليم حممد �سليم من 100% اىل %49

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

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية)اب�ظبي(

فقدان ج�از �شفرت
زيب  / �سالح  املدعو  فقد 
باك�ستان   ، �ساه  زارب��اك��ات 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )5090682AW (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/7971004

فقدان ج�از �شفرت
م���ول���و   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، و���س��ي��ن  ي���ربى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3682224EP( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/4411073

فقدان ج�از �شفر
باك�ستان    ، باد�ساه  ت��ور  ب�سم اهلل خ��ان   / املدعو  فقد 
 -  )4107403QN( اجلن�سية - جواز �سفره رقم
يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه بال�سفارة الباك�ستانية 

او اقرب مركز �سرطة بالمارات.

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2015/5113  عمايل  جزئي 
القامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  املعار�ض  لتنظيم  املجد  درب  املحكوم عليه/1-  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/12  يف الدعوى املذكورة 
احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  التم�ساح  ابراهيم  حممد  ل�سالح/ناجي  اع��اله 
اىل  ع��ودة  وبتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )20400(  ت���وؤدي  ب��اأن  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام 
موطنه على الدرجة ال�سياحية ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي 
حكما   . منها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  وامل�سروفات  الر�سوم  من  باملنا�سب  عليها 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�إعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  117462
باإ�س������م:  �ض. جي بي مورغان جا�سي اند كو

وعنوان����ه:  270 بارك افينيو، نيويورك، نيويورك 10017، الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم: 101363             بتاريخ:  2010/04/04

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلم��اية يف: 2018/08/04

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

�إعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  117464
باإ�س������م:  �ض. جي بي مورغان جا�سي اند كو

وعنوان����ه:  270 بارك افينيو، نيويورك، نيويورك 10017، الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم: 101364             بتاريخ:  2010/04/04

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلم��اية يف: 2018/08/04

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

�إعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  118428
باإ�س������م:  �ض. جي بي مورغان جا�سي اند كو

وعنوان����ه:  270 بارك افينيو، نيويورك، نيويورك 10017، الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم: 134869             بتاريخ:  2011/03/24

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلم��اية يف: 2018/08/25

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

�إعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  26341
باإ�س������م:  �ض. جابريلي �ستوديو انك

وعنوان����ه:  550 �سيفينث افينيو نيويورك 10018 الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم: 19023             بتاريخ:  1998/12/26

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلم��اية يف: 2018/05/04

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

�إعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  25825
باإ�س������م:  �ض. كيديليز جروب

وعنوان����ه:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 75010 باري�ض، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم:               بتاريخ:  1999/08/21

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلم��اية يف: 2018/03/23

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/06/01 املودعة حتت رقم: 274339 
با�س���م: يونيكوم ال�سعودية لتقنية الت�سالت والربجميات

وعنوان�ه:  حي امللك فهد، طريق امللك عبد العزيز، �ض.ب 305878،
 الرمز الربيدي 11361، الريا�ض،  اململكة العربية ال�سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
خدمات  امل��ربجم��ة،  امللفات  اإدارة  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال،  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن،  الدعاية  خدمات 
العالقات العامة، معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ض �سلع وخدمات الغري، ترويج املبيعات لالآخرين، امل�ساعدة يف 
اإدارة الأعمال، خدمات توفري اأو تاأمن لالآخرين )�سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى(، ن�سر مواد الدعاية والإعالن، 
اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، الدعاية والإعالن، ترويج املبيعات لالآخرين، عر�ض ال�سلع على و�سائل ات�سالت 
لغايات البيع بالتجزئة ، خدمات عر�ض ت�سكيلة وا�سعة من املنتجات ل�سالح الغري بغر�ض البيع  يف حمالت التجزئة 

واجلملة وذلك للمنتجات التالية:
اأجهزة ت�سغيل الأقرا�ض املدجمة، اأقرا�ض مدجمة ) �سمعية – ب�سرية (، اأقرا�ض مدجمة ) لذاكرة القراءة فقط (، 
لوحات مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر، ذاكرات كمبيوتر، برامج م�سجلة لت�سغيل الكمبيوتر، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، 
برامج كمبيوتر م�سجلة، برامج كمبيوتر ) برجميات قابلة للتنزيل (، اأجهزة كمبيوتر، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة 
اأجهزة عر�ض، �سا�سات  (، هواتف حممولة،  اأج��زاء كمبيوتر  البيانات، �سا�سات عر�ض )  اأجهزة معاجلة  الكمبيوتر، 
عر�ض، �سماعات هواتف، اأجهزة ت�سغيل اأ�سطوانات، اأجهزة هاتف، اأجهزة تلفزيون، م�سجالت فيديو، �سا�سات فيديو، 

هواتف فيديو، ا�سرطة فيديو، اأجهزة لوحية، اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية، مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري.
والواقعة يف الفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية ) UNICOM (، وعلى ي�سارها ر�سم دائري مميز عبارة 
عن �سهمن متقابلن وبداخله دائرة

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 
امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/05/16 املودعة حتت رقم: 273413 
با�س���م: يونيكوم ال�سعودية لتقنية الت�سالت والربجميات

وعنوان�ه:  حي امللك فهد، طريق امللك عبد العزيز، �ض.ب 305878، الرمز الربيدي 11361، الريا�ض، 
اململكة العربية ال�سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
اإن�ساء املباين والإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع، تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، تركيب 
تركيب  التجميع،  اأو  الرتكيب  وخ��دم��ات  والإ���س��الح  املباين  اإن�ساء  الآل��ي��ة،  امل��ع��دات  واإ���س��الح  و�سيانة 
واإ�سالح  تركيب  الكمبيوتر،  اأجهزة  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  ال�سرقة،  �سد  الإن��ذار  اأجهزة  واإ�سالح 

اأجهزة تكييف الهواء
والواقعة يف الفئة: 37

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية ) PRO )  و ) SERVE ( مكتوبة بطريقة 
مميزة

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/05/16 املودعة حتت رقم: 273412 
با�س���م: يونيكوم ال�سعودية لتقنية الت�سالت والربجميات

وعنوان�ه:  حي امللك فهد، طريق امللك عبد العزيز، �ض.ب 305878، الرمز الربيدي 11361، الريا�ض، 
اململكة العربية ال�سعودية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ض والإ�سارة واملراقبة ) الإ�سراف ( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، األيات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 
حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، اأجهزة مالحة 

للمركبات، لوحات مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية، اأجهزة كمبيوتر
والواقعة يف الفئة: 09

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية ) UP ) مكتوبة بطريقة مميزة وعلى ميينها الكلمة 
) TECH ( الالتينية

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2012/02/14 املودعة حتت رقم: 169187 

با�س���م: تافيك للتجارة العامة )�ض ذ م .م(

وعنوان�ه:  مكتب رقم 104 ، ملك الهدي للمقاولت للمقاولت ، ديرة القرهود ،  �ض ب 88039، 

دبي،المارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

ال�سجائر ومنتجات التبغ ، ادوات التدخن ، الولعات    

والواقعة يف الفئة: 34

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات  )  royal palace( باحرف لتينية  

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

�إعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  118430
باإ�س������م:  �ض. جي بي مورغان جا�سي اند كو

وعنوان����ه:  270 بارك افينيو، نيويورك، نيويورك 10017، الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم: 103665             بتاريخ:  2010/05/20

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلم��اية يف: 2018/08/25

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

�إعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  118431
باإ�س������م:  �ض. جي بي مورغان جا�سي اند كو

وعنوان����ه:  270 بارك افينيو، نيويورك، نيويورك 10017، الوليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم: 103666             بتاريخ:  2010/05/20

اإنت��هاء  تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
احلم��اية يف: 2018/08/25

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/486  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جمموعة بن ما�سي الدولية للتجارة العامة  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /علي ال�سيخ علي ال�سيخ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )48008 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB991269512AE وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ض  املوافق 2018/3/14  الربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/3830  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  فيني�سيا  ومقهى  مطعم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/10/30  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/حممد عبدو علي بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )29744( 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 فيها 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/7994  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- البحر واجلو للتخلي�ض �ض.�ض.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/زملى عبداملراد بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )21234( 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�ساريف واعفت 
املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1608  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-ج��ران��دور لتجارة العامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سري�ساجار  �سر�ض  /�سوجيت  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )24000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180440615AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/15 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12160  عمايل جزئي
���س��رك��ت )فرع  ت��ك��ري��ت ليمتد  ت��وري��زم  ب���رتول  ان�����س��اءات  امل��دع��ي عليه / 1-م��اه��ي��ا  اىل 
حممد  �سيخ  جوبايت  /حممد  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  اجنبية(  �سركة 
امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات عمالية  ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د  ���س��ي��خ  ادري�������ض 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )2000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   18897( وقدرها 
ال�سكوى:MB179083045AE وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/18 
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1139  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هاين النعيمي للتجارة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ف��وؤاد رزق حممد قد  ان املدعي /حممد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )7582 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )2500( درهم 
لها  وح��ددت   MB991441146AE:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/3/21 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/5058  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  التكنولوجية  راي�ض  بلو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اقبال قازي قازي هارونور را�سد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )14576( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1226( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/1910   تنفيذ مدين  
القامة  ليمتد  جمهول حمل  برايفت  اميكي لين  املنفذ �سده/1-  اىل 
ال�سرق   - للتاأمن  الين�ض  �سن  ان��د  روي��ال  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا 
امل��ال -  قد  امل��ح��دودة وميثله / حبيب حممد �سريف عبداهلل  الو�سط - 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  به وق��دره )62486( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن باإيداع قيمة ايجارية بالن�شر 

يف اأمر العر�س واالإيداع رقم 51 ل�شنة 2018

اي�ست  ميدل  لوجي�ستيك  ا���ض  ام  ال   -  ) )امل��وؤج��رة  اليه  املعلن 
ار   / امل�ستاأجرة  م��ن  اي���داع  مت  حيث   ، ح   م  ���ض   - �سريفي�سي�ض 
بقيمة  )�سيكات  م(   م  ذ  )���ض  الريا�سية  الفعاليات  اإي  ا���ض  اي 
155.000 الف درهم( بخزانة املركز لعر�سه عليكم وفقا للقيمة 
 )383-324( رق��م  الر���ض  على   )1013( رق��م  مكتب  اليجارية 
 2017/10/11 من  الفرتة  عن  وذل��ك   ، الوىل  الثنية  مبنطقة 

وحتى 2018/10/10
مببنى  املركز  ملقر  قانونا  ميثلكم  من  او  للح�سور  فنخطركم 

دائرة الرا�سي والمالك ل�ستالمه خالل ع�سرة ايام.
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

منوذج �إعالن �لن�شر عن �لرخي�ض
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : �سركة تابليز لالغذية

طلب ترخي�ض با�ستعمال العالمة التجارية : فاميو�ض دايفز 
املودعة بالرقم : 230876  بتاريخ : 2015/4/14

امل�سلجة بتاريخ: 2017/3/21
با�سم: فيما�ض ديفز اوف امريكا، انك

وعنوانة : 12701 وايتووتر درايف �سويت 200 مينيتونكا ام ان 55343 الوليات املتحدة المريكية.   
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 خدمات املطاعم ومطاعم الطلبات اخلارجية والعا�سة 
)تقدمي الطعام وال�سراب(.

بيانات التعديل:
ا�سم املرخ�ض له: �ض. تابليز لالغذية ذ.م.م

عنوانه: املرور، الظفرة، مبنى مقابل وزارة الرتبية والتعليم مالك البناية �سركة لينك انف�سمنت المارات 
العربية املتحدة.

تاريخ الرتخي�ض: 2015/6/8
تاريخ التاأ�سري: 2018/2/4

تاريخ ال�سدار: 2018/2/28 ن�سرة العالمة التجارية- العدد 185 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  12  مار�س 2018 العدد 12272
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املال والأعمال

مليار درهم ربحية الأ�صهم   5.5
الإماراتية مع بداية الأ�صبوع

•• اأبوظبي-وام:

على  الأ�سبوع  الأول من  اليوم  تعامالتها يف  الإماراتية  امل��ال  اأ�سواق  ب��داأت 
املربع الأخ�سر بدعم من عمليات �سراء انتقائية تركزت على �سريحة من 
الأ�سهم القيادية .. وربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات املتداولة نحو 

5.5 مليار درهم يف ختام اجلل�سة.
 3188 م�ستوى  بالغا   0.97% امل��ايل  دب��ي  ل�سوق  ال��ع��ام  املوؤ�سر  وك�سب 
نقطة يف حن اأغلق املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية عند م�ستوى 
اخلمي�ض  يوم  جل�سة  مع  مقارنة   0.14% ن�سبتها  بزيادة  نقطة   4533

املا�سي.
وقال و�سطاء يف ال�سوق اإن التداولت ل تزال ترتكز يف اجلزء الأكرب منها 
العقار  قطاعي  �سمن  م��درج��ة  جلها  يف  وه��ي  الأ���س��ه��م  م��ن  �سريحة  على 
والبنوك بالإ�سافة اإىل بع�ض اأ�سهم التاأمن التكافلي موؤكدين اأن الأ�سواق 
بحاجة اإىل �سيولة بن�سب اأكرب من امل�سجل حاليا وهو اأمر ينبغي اأن تقوم 

به املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بالدرجة الأوىل.
وتف�سيال و على م�ستوى حركة الأ�سهم التي قدمت الدعم ل�سوق دبي املايل 
فقد لوحظ اأن �سريحة من اأ�سهم القطاع العقاري وا�سلت القيام بهذا الدور 
بعدما ارتفع �سهم اعمار اإىل 6.06 درهم تبعه يف الجتاه نف�سه �سهم اعمار 
 2.16 اإعمار مولز  5.22 درهم يف حن بلغ �سهم  للتطوير العقاري اإىل 
درهم.. ويف قطاع البنوك �سعد �سهم بنك الإم��ارات دبي الوطني اإىل 10 

دراهم.
ويف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية قفز �سهم بنك اأبوظبي الأول اإىل م�ستوى 
11 درهما و�ساهم الأداء الإيجابي ل�سهم دانة غاز املرتفع اإىل 77 فل�سا يف 

تقدمي الدعم ملوؤ�سر �سوق العا�سمة .
وعلى م�ستوى ال�سيولة فقد بلغت قيمة ال�سفقات املربمة يف ال�سوقن نحو 
550 مليون درهم وو�سل عدد الأ�سهم املتداولة 256 مليون �سهم نفذت 

من خالل 3460 �سفقة.
اأ�سعار  ارتفعت  �سهما   64 ام�ض-  تداولها  التي جرى   - الأ�سهم  وبلغ عدد 
اأ�سهم 19 �سركة يف حن انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 35 �سركة وحافظة اأ�سهم 

10 �سركات على م�ستوياتها ال�سابقة دون تغيري.

حكومة ال�صارقة تطرح �صكوكا 
بقيمة مليار دولر اأمريكي

•• ال�شارقة-وام: 

طرحت حكومة ال�سارقة �سكوكا بقيمة مليار دولر اأمريكي على مدى ع�سر 
ل�سكوك  اإ�سدار  اأول  وهو  الدين  باأ�سواق  لالإمارة  �سفقة  اأك��رب  يف  �سنوات 

�سيادية ت�سهدها الأ�سواق العاملية من منطقة ال�سرق الأو�سط.
اإق��ب��ال كبريا من  ت��ام ولق��ت  ومت��ت عملية ط��رح ال�سكوك م��وؤخ��را بنجاح 
امل�ستثمرين وجتاوزت الطلبات �سعف حجم ال�سكوك التي طرحتها الإمارة 
بها  امل�ستثمرين  وثقة  واملالية  القت�سادية  ال�سارقة  مكانة  على  ي��دل  ما 

وو�سع الإمارة القت�سادي واملايل امل�ستقر واملتن.
وقال �سعادة وليد ال�سايغ مدير عام دائرة املالية املركزية بال�سارقة: لقد 

بنجاح  ال�����س��ك��وك  ط���رح  عملية  مت��ت 
ت��ام وه��و م��ا كنا نثق ب��ه ن��ظ��را ملكانة 
لي�ض  املالية  و  القت�سادية  ال�سارقة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ف��ح�����س��ب بل 
فر�سيدها  ال���ع���امل���ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ال����س���ت���ث���م���اري ك���ب���ري يف ع�����امل امل����ال 
املالية  امل���وارد  م��ن  والأع��م��ال ولديها 
حتتل  يجعلها  ما  والكبرية  املتنوعة 
بيئة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  م���رم���وق���ة  م��ك��ان��ة 

ا�ستثمارية موثوقة.
ال�سكوك  اإن طرح مثل هذه  واأ�ساف 
اأنها  خا�سة  الوقت  ه��ذا  يف  ال�سيادية 
العام  يف  تطرح  �سيادية  �سكوك  اأول 

النظام  ملتانة  انعكا�ض  عليها  الإق��ب��ال  وحجم  وم�ستوى  باملنطقة   2018
املايل لالإمارة و�سحة تنوع م�سادر دخلها وبنيتها التحتية املتطورة.

اإ�سدار �سكوك حلكومة  اإطالق و  اأكرب عملية  اأن هذه  واأكد وليد ال�سايغ 
ال�سارقة فقد �سبق اأن طرحت اإ�سدارين يف مرحلتن �سابقتن ما يوؤكد نهج 
املايل  بالنظام  العاملية  املوؤ�س�سات  املالية و ثقة  التزاماتها  اإمتام  الإم��ارة يف 
لالإمارة و�ستذهب العوائد اإىل م�ساريع البنية التحتية والتطور العمراين 
والقت�سادي والتنموي يف الإمارة والتي اأ�سبحت وا�سحة للعيان من قبل 
اجلميع. توىل ترتيب اإ�سدار ال�سكوك كل من م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي 

وبنك دبي الإ�سالمي وبنك اإت�ض. اإ�ض. بي. �سي و�ستاندرد ت�سارترد.

مليار درهم قيمة ت�صرفات 
العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي -وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي و الأمالك يف دبي ام�ض اأكر 
من مليار درهم . فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 139 مبايعة بقيمة 650 
مليون درهم منها 35 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 502 مليون درهم و 104 
مبايعات لل�سقق و الفلل بقيمة 148 مليون درهم. و جاءت اأهم مبايعات 
الأرا�سي بقيمة 325 مليون درهم يف منطقة وادي ال�سفا 5 تليها مبايعة 
بقيمة  تليها مبايعة  التجاري  75 مليون درهم يف منطقة اخلليج  بقيمة 
ت�سدرت منطقة  و  الرابعة.  الرب�ساء جنوب  دره��م يف منطقة  مليون   14
اليفرة 2 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 15 مبايعة بقيمة 22 
مليون درهم تلتها منطقة وادي ال�سفا 5 بت�سجيلها مبايعتن بقيمة 328 
مليون درهم وثالثة يف حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها مبايعتن 
بقيمة 8 مالين درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل جاءت 
مبايعة بقيمة 9 مالين درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها 
اأخ��ريا مبايعة  و  7 مالين دره��م يف منطقة نخلة جمريا  مبايعة بقيمة 

بقيمة 4 مالين درهم يف منطقة برج خليفة.

ر�ئدة �أعمال ينجحن بالو�شول �إىل �ملرحلة �لنهائية من �لربنامج  18

»مناء« للرتقاء باملراأة تختتم »جيل« لريادة الأعمال
•• ال�شارقة-الفجر:

باملراأة،  لالرتقاء  من��اء  موؤ�س�سة  اأعلنت 
امل�����راأة  ب��ت��ف��ع��ي��ل دور  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
القت�سادية  القطاعات  يف  به  والرتقاء 
وامل���ه���ن���ي���ة والج����ت����م����اع����ي����ة، ع����ن جن���اح 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل�������س���ارك���ات يف 
اأحد  الأع��م��ال،  ل��ري��ادة  “برنامج جيل” 
برامج املوؤ�س�سة، يف الو�سول اإىل املرحلة 
اإث����ر اعتماد  ال���ربن���ام���ج،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن 
اخل��ط��ط ال��ري��ادي��ة ال��ت��ي ع��م��ل��ن عليها 
خ����الل الأ����س���ه���ر ال��ع�����س��رة امل��ا���س��ي��ة من 
قبل جلنة ت�سم ع��دداً من املتخ�س�سن 

وامل�ستثمرين.
املرحلة  اإىل  الأع��م��ال  رائ����دات  وو���س��ل��ت 
ال��ث��ال��ث��ة والأخ�����رية م��ن ال��ربن��ام��ج بعد 
الأوىل  امل���رح���ل���ة  اج���ت���ي���از  يف  جن��اح��ه��ن 
الريادية،  الأف��ك��ار  ت�سور  ت�سمنت  التي 
تنظيم  �سملت  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  وامل��رح��ل��ة 
الرامية  ال���ع���م���ل  ور�������ض  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
املهارات  اأب���رز  على  امل�����س��ارك��ات  ل��ت��دري��ب 
وجمع  والتمويل،  كالت�سويق،  الريادية، 
التكاليف، ف�ساًل عن  البيانات، وحتليل 
التقدمي  كمهارات  ال�سخ�سية،  امل��ه��ارات 
عن  ف�ساًل  املتعاملن،  م��ع  وال��ع��الق��ات 
جل�سة  ت�سمنت  التي  الإ�سافية  الور�ض 
العمل  ل�سوؤون  الناظمة  القوانن  حول 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن امل��ح��ام��ن وخ����رباء 

املوارد الب�سرية.
وت�سمنت اجلل�سة جمموعة من الأفكار 
امل�ساريع  ���س��م��ل��ت  امل��ت��ن��وع��ة،  ال���ري���ادي���ة 
والعطور،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  اخل��دم��ي��ة، 
الأطفال،  واأن�سطة  الفعاليات،  وتنظيم 
ومراكز التجميل، وال�سرافة، واخلياطة، 
ك��م��ا خ���رج���ت اجل��ل�����س��ة مب��ج��م��وع��ة من 

التو�سيات والتوجيهات الهادفة مل�ساعدة 
امل�ساركات على تطوير اأعمالهن.

برنامج  من  الثانية  الن�سخة  وانطلقت 
“جيل” بعد النجاح الكبري الذي حققه 
دي�سمرب  يف  ان��ط��الق��ه  ع��ن��د  ال��ربن��ام��ج 
الأعمال  رائ�����دات  م�����س��ت��ه��دف��اً   ،2015
وبعد  بال�سارقة،  احل�سن  دب��ا  مدينة  يف 
امل�����س��ارك��ات خريجات  ت�����س��ب��ح  ال��ت��خ��رج، 
برنامج “جيل” ب�سكل ر�سمي، ويح�سلن 
ع��ل��ى ال���دع���م ال��ف��ن��ي والإر������س�����ادي عند 
احلاجة، وتنظم موؤ�س�سة مناء لالرتقاء 
ب���امل���راأة ع����دداً م��ن ور�����ض ال��ع��م��ل بهدف 

تعزيز مهاراتهن وتطويرها.
تناف�سياً،  ب���رن���اجم���اً  “جيل”  وي���ع���د 
ي�����س��ت��ه��دف ال�����س��ي��دات الإم����ارات����ي����ات يف 

ال�سرقية  وال�سمالية  الو�سطى  املناطق 
اإم�������ارة ال�������س���ارق���ة، ب���ه���دف تقدمي  م���ن 
ومتكينهن  ل��ه��ن  وال��ت��وج��ي��ه  ال��ت��دري��ب 
الن�سخة  اإذ �سهدت  من تعزيز كفاءتهن، 
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�سيدة يف املرحلة الأوىل، ا�ستطاعت 18 
النهائية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ال��و���س��ول  منهن 

واإمتام الربنامج بنجاح. 
و�سبق ل��سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
الريادية  امل�����س��اري��ع  م��ن   21% اخ��ت��ي��ار 
برنامج  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  ���س��م��ن 
ووفر لها التمويل، والدعم  “جيل 1”، 
حققت  اأن  بعد  والتوجيهي،  الإر���س��ادي 
لتقدميها  و�سروطه،  ال�سندوق  معايري 

خطط عمل ريادية وا�سحة.

اأع��رب��ت رمي ب��ن كرم،  ويف ه���ذا ال�����س��اأن، 
مدير موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة عن 
اإميانها بالدور البارز الذي لعبه برنامج 
الأع����م����ال  رائ���������دات  ب��ت��م��ك��ن  “جيل” 
“وفر الربنامج  وت�سجيعهن. واأ�سافت: 
�ساركن  الالتي  لل�سيدات  ريادية  من�سة 
مل����ن جنحن  ب���ال���ربن���ام���ج، وخ�������س���و����س���اً 
بالو�سول اإىل املرحلة النهائية، ومكنهن 
الأعمال  بيئة  واق���ع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  م��ن 
لتنفيذ  الأ�سا�سية  واملرتكزات  التجارية، 

م�سروع ناجح«.
التي  ال��ت��ج��اري��ة  “الفطنة  اأن  واأك������دت 
اأ�سهمت  امل�ساركات  ال�سيدات  بها  متتعت 
بحد  الإجن���از  وه��ذا  نظرياتهن،  باإلهام 
ك��ب��رياً م��ن الت�سجيع  ذات���ه ي��وف��ر ق����دراً 

ف��ب��ال��ن��ه��اي��ة يعترب  امل���ه���ن���ي،  وال��ت��م��ك��ن 
الربنامج و�سيلة لتمكن رائدات الأعمال 
م�ساريعهن  اإط�����الق  م���ن  ال��ط��م��وح��ات 
اأهداف  اأب���رز  اأح��د  يحقق  م��ا  التجارية، 
املتمثل  ب��امل��راأة،  لالرتقاء  من��اء  موؤ�س�سة 
بتعزيز دور املراأة والرتقاء بها يف جمال 
الأع���م���ال ال��ري��ادي��ة، و���س��ن��وا���س��ل توفري 
حتقيق  على  وم�ساعدتهن  لهن   الدعم 
تطلعاتهن الريادية، فاملراأة جزء اأ�سا�سي 
ريادة  ال�ستغناء عنه يف جمال  ل ميكن 
برنامج  وت�ستطيع من خ��الل  الأع��م��ال، 
جيل اأن ت�سبح رائدة اأعمال، واأن متتلك 
�سركة جتارية تديرها، واأن ت�سهم بتعزيز 
م�سرية التطور يف اإمارة ال�سارقة ودولة 

الإمارات«.
الأوىل  بن�سختيه  ج��ي��ل  ب���رام���ج  وُن���ظ���م 
والثانية بالتعاون مع موؤ�س�سة “التعليم 
املوؤ�س�سة  العاملية،  التوظيف”  اأج��ل  من 
عمل  ف��ر���ض  بتوفري  املعنية  الإقليمية 
ال�سرق  منطقة  يف  وال�����س��اب��ات  لل�سباب 
الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، م��ن خالل 
ت��وف��ري ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي وفق 

اأعلى امل�ستويات العاملية.
لالرتقاء  من���اء  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
مبوجب   ،2015 ع��ام  انطلقت  ب��امل��راأة 
ال�سمو  اأ���س��دره �ساحب  اأم��ريي  مر�سوم 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
وحاكم  الأعلى  املجل�ض  القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة، وتراأ�سها �سمو ال�سيخة جواهر 
�ساحب  قرينة  القا�سمي،  حممد  بنت 
املوؤ�س�سة  وت�سعى  ال�سارقة،  ال�سمو حاكم 
اإىل الن��ت��ق��ال م���ن م��رح��ل��ة دع���م امل����راأة 
ومتكينها، و�سمان امل�ساواة بن اجلن�سن 
من  ومتكينها  بها،  الرتقاء  مرحلة  اإىل 
ومنحها  امل���رات���ب،  اأع��ل��ى  اإىل  ال��و���س��ول 
دورها كع�سو فّعال واأ�سا�سي يف املجتمع.

»�صوق اأبوظبي« ينظم حما�صرة عن »ال�صتثمار الآمن يف الأ�صواق املالية«

جراندويلد لبناء ال�صفن تبا�صر ت�صييد 10 �صفن ل�صالح �صركة نفط الكويت
توفري اأعلى معدلت الكفاءة والت�سغيل 
التعاون  ع��ل��ى  وت��ع��ق��ي��ب��اً  وال�������س���الم���ة. 
ال�سفن،  لبناء  ج��ران��دوي��ل��د  �سركة  م��ع 
ق���ال ���س��ام��ي ال�����س��واغ، م��دي��ر جمموعة 
���س��رك��ة نفط  ال��ب��ح��ري��ة يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
بداية  املنا�سبة  ه��ذه  “ت�سكل  ال��ك��وي��ت: 
مع  تعاقدنا  يف  الأهمية  بالغة  مرحلة 

•• دبي-الفجر: 

الكويت  ن��ف��ط  ���س��رك��ة  م��ن  ك��ل  احتفلت 
ال�سفن  ل��ب��ن��اء  ج���ران���دوي���ل���د  و����س���رك���ة 
وم��ق��ره��ا دول���ة الإم����ارات ب��ب��دء مرحلة 
�سفن دعم  واأرب��ع  اإر�ساد  �سفن  �ست  بناء 
الكويت،  ن��ف��ط  ���س��رك��ة  ل�����س��ال��ح  ���س��ري��ع 
وذلك خالل مرا�سم ر�سمية اإيذاناً ببدء 

عملية البناء.
وهند�سة  ت�سميم  م��رح��ل��ة  ب����داأت  وق���د 
امل�سروع يف �سهر مايو 2017، ومع بدء 
جراندويلد  ت�ستهدف  ال��ب��ن��اء،  مرحلة 
ت�سليم اأول �سفينة يف �سهر دي�سمرب من 
العام اجلاري، بينما �سيتم النتهاء من 
يوليو  �سهر  يف  الع�سرة  ال�سفن  ت�سليم 

.2019
مت ت�سميم �سفن الإر�ساد ال�ستة و�سفن 
وفق  خ�سي�ساً  الأرب��ع��ة  ال�سريع  الدعم 
املتطلبات الفنية ل�سركة نفط الكويت، 
وتتم عمليات ت�سميم وت�سنيع وجتهيز 
ال�سناعة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق  ال�����س��ف��ن 
التقنيات،  اأح��دث  ا�ستخدام  مع  العاملية 
الت�سنيف  مب���ع���اي���ري  الم����ت����ث����ال  م����ع 
الت�سنيف  ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
الربيطانية “لويدز ريج�سرت” ل�سمان 

�سركة جراندويلد، األ وهي بدء املراحل 
الأول����ي����ة ل��ب��ن��اء وت�����س��ن��ي��ع اأرب������ع �سفن 
وتويل  اإر���س��اد.  �سفن  و�ست  �سريع  دع��م 
اأهمية كبرية لهذا  �سركة نفط الكويت 
ال�سفن  هذه  بناء  ي�سكل  حيث  امل�سروع، 
ال�سرتاتيجية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م���ن  ج�����زءاً 
ل�سركة نفط الكويت للتو�سع امل�ستقبلي 

جهته،  م��ن  اأ���س��ط��ول��ه��ا«.  م�ساعفة  يف 
قال جمال العبكي، املدير العام ل�سركة 
ل�سركة  مم��ت��ن��ون  “اإننا  ج��ران��دوي��ل��د: 
هذا  ومنحنا  بنا  لثقتهم  الكويت  نفط 
الذي  ال��ث��اين  العقد  وه��و  امل��ه��م،  العقد 
كان  حيث  ال�����س��رك��ة،  م��ن  عليه  نح�سل 
اأرب����ع �سفن  ب��ب��ن��اء  ال��ع��ق��د الأول خ��ا���ض 

•• اأبوظبي-وام:

املالية  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ن��ظ��م 
حما�سرة بعنوان “ال�ستثمار الآمن يف 
التزام  اإط��ار  وذلك يف  املالية”  الأ�سواق 
ب�����دوره جت���اه ح��م��اي��ة وتوعية  ال�����س��وق 
ل�ستثمار  الفر�ض  واإتاحة  امل�ستثمرين 
املالية  الأوراق  يف  والأم����وال  امل��دخ��رات 
ل�سالح القت�ساد الوطني وزيادة الوعي 

بطرق ال�ستثمار الآمن.
امل�سرف  مب��ج��ل�����ض   - امل��ح��ا���س��رة  األ���ق���ى 
الرئي�ض  البلو�سي  را�سد   - اأبوظبي  يف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��وق اأب���وظ���ب���ي ل�����الأوراق 
م�ساعد  النعيمي  العزيز  وعبد  املالية 
واأو�سح  ل��ل�����س��وق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
تت�سدر  الإم������ارات  دول����ة  اأن  ال��ب��ل��و���س��ي 
قائمة الدول العربية يف موؤ�سر احلرية 
�سمن  وذل�����ك   2018 الق���ت�������س���ادي���ة 
ال�سادر  الق��ت�����س��ادي��ة  احل��ري��ة  م��وؤ���س��ر 
 The Heritage« م��وؤ���س�����س��ة  ع���ن 
حتتل  ح���ي���ث   »Foundation

 170 اأ�سل  من  العا�سر  املركز  الدولة 
حلت  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  اأن  كما  دول���ة 
يف املرتبة الثانية عامليا كاأف�سل مدينة 
الأعمال  ومم��ار���س��ة  والإق���ام���ة  للعمل 
ل��ت��ت��ف��وق ب���ذل���ك ع���ل���ى ك����ل م����ن لندن 
وب��اري�����ض وم���دن ع��امل��ي��ة اأخ�����رى، وذلك 
العاملية  للمدن  “اإب�سو�ض”  وفق موؤ�سر 

لعام 2017.
الرئي�ض  ع����دد  ال�����س��ع��ي��د  ن��ف�����ض  وع���ل���ى 
التي  اأه��م الإجن��ازات  لل�سوق  التنفيذي 
حتققت خالل العام املا�سي على خمتلف 
الأ����س���ع���دة وال���ت���ي ك���ان اأه��م��ه��ا اإط���الق 
الفني”  املك�سوف  على  “البيع  خ��دم��ة 
م��ايل يف  �سوق  اأول  ال�سوق  ك��ان  وبذلك 
تاأتي  التي  اخلدمة  هذه  يقدم  املنطقة 
الرامية  ال�����س��وق  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  �سمن 
ال�ستثمار  واأدوات  اآل���ي���ات  ت��ن��وي��ع  اإىل 
ال�ستثمارية  ال�سيولة  م�ستوى  ورف���ع 
ل����س���ت���ق���ط���اب ����س���ري���ح���ة ج�����دي�����دة من 
واملتمر�سن  امل��خ��ت�����س��ن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
بالأدوات ال�ستثمارية احلديثة لأ�سواق 

الأوراق املالية.
اأحد  ي��ع��د  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  اأن  واأ����س���اف 
جاذبية  والعامل  املنطقة  اأ�سواق  اأف�سل 
م���ن ح��ي��ث ال��ع��ائ��د ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار اإذ 
ب��ل��غ م��ع��دل ت��وزي��ع��ات الأرب�����اح النقدية 
ال�������س���وق نحو  امل����درج����ة يف  ل��ل�����س��رك��ات 
2017 م�سريا  %5.3 مع نهاية عام 
اإىل اأن ال�سوق كان �سباقا يف و�سع اأف�سل 
املعايري والأنظمة والآليات التي ت�سهم 

يف زيادة ال�ستثمارات املوؤ�س�ساتية.
ال�سوق  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ك��ان ول ي��زال �سباقا يف جم��ال البتكار 
اأقرانه  املالية �سمن  الأ���س��واق  يف قطاع 
حتى  اأو  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ب���ور����س���ات  م���ن 
العاملية وحتديدا نحو تطوير وتطبيق 
البلوك  و  املالية  اخلدمات  تكنولوجيا 
ت�سن وا�ستطاع خالل ال�سنوات املا�سية 
املراحل  م��ت��ع��ددة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ 
ب�سكل حمكم مكنته من ا�ستكمال بنيته 
الإقليمية  ال��ري��ادة  وحتقيق  الأ�سا�سية 
لينه�ض بوظيفته  الرقمية  يف اخلدمة 

يف  املعرفة  توظيف  يف  متقدم  ك�سريك 
خدمة قطاع راأ�ض املال مبا ين�سجم مع 
التزام ال�سوق بالعمل نحو حتقيق روؤية 
2030 وروؤي���ة  اأب��وظ��ب��ي الق��ت�����س��ادي��ة 
ال��ت��ح��ول الرقمي  اأب��وظ��ب��ي يف  ح��ك��وم��ة 
اب��ت��ك��ار ح��ل��ول رقمية رائ���دة توفر  ع��رب 
الأعمال وتعزز من  بيئة مرنة ملمار�سة 

تناف�سية الإمارة.
باإطالق  ق��ام  ال�سوق  اأن  النعيمي  وب��ن 
الرقمية  ال��ت��ع��ام��الت  ن��ظ��ام  واع���ت���م���اد 
الت�سويت  خدمة  يف  ت�سن”  “البلوك 
العمومية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات  الإل�����ك�����رتوين 
ال�سوق  يعد  وبذلك  املدرجة  لل�سركات 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  م����ايل  ����س���وق  اأول 
هذه  يطبق  اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو���س��ط 
على  م��ايل  ���س��وق  وث��ال��ث  التكنولوجيا 

م�ستوى العامل يف تطبيقها..
الرقمية  ال��ت��ع��ام��الت  ن���ظ���ام  وي�����س��م��ح 
معامالت  بح�سول  ت�سن”  “البلوك 
اإىل  احل���اج���ة  دون  امل�����س��ت��خ��دم��ن  ب���ن 
تدخل اأنظمة التداول املركزية وهي يف 

ذلك ت�سمن قوائم قادرة على مقاومة 
وتتيح  ال��ب��ي��ان��ات  �سجالت  يف  ال��ت��الع��ب 
التبادل الآمن لالأ�سهم وحقوق الو�سول 
للبيانات بدون احلاجة لو�سيط اأو نظام 
ت�سجيل مركزي مبا يتيح لكل الأطراف 
ت��ت��ب��ع امل��ع��ل��وم��ات ع���رب ���س��ب��ك��ة اآم���ن���ة ل 

ت�ستدعي موؤ�س�سات و�سيطة.
اأن  التنفيذي  الرئي�ض  م�ساعد  واأو�سح 
اأ�س�ض  و�سع  على  حاليا  يعكف  ال�سوق 
ت�سن  البلوك  تقنية  تطبيق  يف  العمل 
اأ�سواق  وتعامالت  ال��ت��داول  عمليات  يف 
روؤو�����ض الأم�����وال ويف ���س��ي��ن��اري��وه��ات ما 
الن�ساطات  معاجلة  كمثل  التداول  بعد 
الت�سويت  ذل�����ك  يف  مب����ا  امل���وؤ����س�������س���ي���ة 
والت�سويت بالوكالة حيث قام بالتوقيع 
الأويل من  ت��ع��د  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ع��ل��ى 
لتقدمي  باملنطقة  م��ايل  ل�سوق  نوعها 
جمعية  مع  بالتعاون  اجلديدة  التقنية 
البنوك  بن  العاملية  املالية  الت�سالت 
�سركات  ك��ربي��ات  م��ن  و7  “�سويفت” 

الإيداع والقيد املركزي العاملية.

�سركة  ل�����س��ال��ح  الأغ�����را������ض  م���ت���ع���ددة 
وي�سري   .2013 ع���ام  يف  ج��ران��دوي��ل��د 
ل��ل��ج��دول الزمني  امل�����س��روع وف��ق��اً  ه���ذا 
املخطط له، ونحن واثقون من ت�سليم 
ر�سا  املحدد وحتقيق  الوقت  يف  ال�سفن 
�سركة نفط الكويت التي نعتربها اأحد 

اأهم عمالئنا«.
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املال والأعمال

دبي حتتل مكانة رائدة بني اأكرث الأ�صواق العاملية جذبًا 
لل�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة يف قطاع العقارات

•• دبي-الفجر: 

ك�سفت �سركة جيه اإل اإل، �سركة ال�ست�سارات وال�ستثمارات العاملية الرائدة 
الهجينة”  “املدن  فئة  دبي �سمن  ت�سنيف  تقاريرها عن  اأح��دث  عاملياً، يف 
لتحتل دبي مكانة رائدة بن اأكر الوجهات جذباً لال�ستثمارات الأجنبية 
املبا�سرة يف قطاع العقارات. ومتتلك هذه الفئة اجلديدة جمموعة وا�سحة 

من خ�سائ�ض “املدن النا�سئة” اأو “املدن العاملية اجلديدة«. 
متهيد  ال��ع��امل��ي��ة:  “املدن  ع��ن��وان  حت��ت  ال�����س��ادر  اجل��دي��د  التقرير  وي�سري 

الطريق نحو النجاح” اإىل اأن دبي خري مثال لفئة املدن الهجينة.
قطاعها  �سفافية  م�ستوى  حت�سن  يف  ملحوظاً  تقدماً  دب��ي  حققت  وق��د 
ال�ستثمار  ن�����س��اط  م�����س��ت��وي��ات  لأع��ل��ى  ت�سجيلها  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ع��ق��اري، 
باعتبارها  املت�سدر  موقعها  م��ن  وان��ط��الق��اً  املا�سية.  ال���دورة  يف  الأجنبي 
ال�سفافية  ملوؤ�سر  وفقاً  الأو�سط  ال�سرق  �سفافية يف  الأكر  العقاري  ال�سوق 
العقارية لعام 2016 ال�سادر عن �سركة جيه اإل 
“املدن  فئة  �سمن  ت�سنيفها  دبي  ا�ستحقت  اإل، 
التي  املبادرات  من  العديد  بف�سل  الهجينة” 
اأطلقتها املدينة لتعزيز ال�سفافية والتحول يف 

جودة العقارات التجارية باملدينة. 
وت�سري فئة املدن الهجينة اإىل املدن متو�سطة 
احلجم التي تناف�ض بقوة يف قطاعات متخ�س�سة 
م�ستفيدًة من قدرتها على الو�سول اإىل 
املدن  وهذه  الكبرية.  املحلية  الأ�سواق 
نتائج جيدة على  ق��ادرة على حتقيق 
اأك��ر املدن  امل��دى املتو�سط ومن بن 
جذباً لال�ستثمار يف قطاع العقارات، 
كما هو احل��ال يف دب��ي. وتتميز هذه 
املدن بارتفاع م�ستوى املعي�سة فيها ارتفاعاً كبرياً مقارنًة بنظريتها املحلية 
رئي�ض  بالمب،  كريج  �سرح  اخل��رب،  على  تعليقه  معر�ض  ويف  والإقليمية. 
ق�سم الأبحاث يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا قائاًل: “تت�سدر 

دبي واأبوظبي قائمة املدن الهجينة. 
وت�سرتك هذه املدن يف نف�ض اخل�سائ�ض والطموحات والأولويات من حيث 
التي  وال�سركات  الب�سرية  والكوادر  ت�ستهدفها  التي  املتخ�س�سة  القطاعات 
ت�ستقطبها وت�سميم وجودة العقارات التي حتتاجها. ومن هذا املنطلق، من 
املنطقي تقييم املدن املختلفة يف ال�سرق الأو�سط، اإذ يف�سح هذا املجال اأمام 
تقييم �سمولية ال�سوق«.  ولقد اأ�سبح ا�ستيعاب العوامل املحركة للنجاح يف 
الأ�سواق العقارية على م�ستوى العامل ومنطقة ال�سرق الأو�سط مهمة اأكر 
�سعوبة وتعقيداً مما م�سي حيث يتعن على امل�ستثمرين وال�سركات النظر 
اإىل ما هو اأبعد من موؤ�سرات الأداء التقليدية من اأجل ا�ستيعاب جمموعة 
واقع واأداء املدن على امل�ستوين  التي تر�سم حالياً  العوامل الأو�سع نطاقاً 
على  وقدرتها  املدينة  يف  التحول  عملية  �سرعة  وتاأتي  والإقليمي.  العاملي 
التاأقلم مع التغيري واخل�سائ�ض الفريدة لقيادتها احل�سرية وا�سرتاتيجية 
بن  م��ن  الطموحة  امل�ساريع  تنفيذ  على  وقدرتها  تعتمدها  التي  امل��رون��ة 
وقطاعها  املدينة  اإم��ك��ان��ات  على  للوقوف  تقييمها  يجري  التي  ال��ع��وام��ل 

العقاري على املدى الطويل.

وزارة القت�صاد و »اقت�صادية عجمان« 
تنظمان حملة تفتي�صية ملراقبة الأ�صعار

•• عجمان-وام:

نظمت اللجنة امل�سرتكة بن وزارة القت�ساد ودائرة التنمية القت�سادية يف 
عجمان حملة تفتي�سية ملراقبة الأ�سعار يف منافذ البيع الكربى يف الإمارة 
وذلك يف اإطار جهود الدائرة ملتابعة اللتزام بتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة 

وفقا للقانون وعدم ا�ستغاللها ال�سلبي اأو رفع الأ�سعار دون مربر.
الأ�سعار  ارتفاع  ب�ساأن  امل�ستهلكن  �سكاوى  ببحث  امل�سرتكة  اللجنة  وتعنى 
املراكز  عن  ممثلن  مع  تن�سيقيا  اجتماعا  عقدت  حيث  الت�سوق  مراكز  يف 
التجارية  املن�ساآت  على  والقائمن  التجار  وع��ي  تعزيز  بهدف  التجارية 
باللتزام بالقوانن عند تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة وعدم رفع الأ�سعار 
املدير  م�ساعد  النعيمي  نا�سر  بن  اهلل  عبد  �سعادة  واأك��د  امل�ستهلكن.  على 
الدائرة  اإدراك  ال��دائ��رة  يف  والرقابة  القت�سادي  الت�سجيل  ل�سوؤون  العام 
الأ�سواق  تاأمن  بهدف  بالدولة  التعاون مع جميع اجلهات  تعزيز  لأهمية 
ال�ستهالكية وحتقيق التوازن بن حقوق امل�ستهلكن وامل�ستثمرين واملن�ساآت 
وال�ستثماري  ال�ستهالكي  الأم���ان  درج���ات  اأق�سى  اإىل  و���س��ول  التجارية 
ال��دائ��رة من خ��الل تنظيم حمالت تفتي�سية  اإىل �سعي  يف الإم���ارة. واأ���س��ار 
يف  وال�ستثمار  التناف�سية  على  امل�سجعة  الأعمال  بيئة  تعزيز  اإىل  ورقابية 
املتمثلة يف تهيئة  تنمية القطاعات القت�سادية احليوية جت�سيدا لروؤيتها 
نا�سر  ماجد  ق��ال  جانبه  من  ال�سكان.  لرفاهية  م��زده��رة  اقت�سادية  بيئة 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اإن  والتفتي�ض  الرقابة  اإدارة  مدير  ال�سويدي 
بعجمان حتر�ض على تعزيز جهودها يف تنظيم احلمالت التفتي�سية بهدف 
وهدفا  ا�سرتاتيجية  اأولوية  باعتبارها  امل�ستهلك  وحماية  الأ�سعار  مراقبة 
رئي�سيا للدائرة يف تهيئة بيئة ا�ستهالكية وا�ستثمارية عادلة تدعم ا�ستقرار 
القت�ساد الوطني. واأكد ال�سويدي التزام الدائرة مبراقبة الأ�سواق ب�سكل 
منتظم وم�ستمر للتاأكد من اأ�سعار و�سالمة املنتجات يف منافذ البيع واملراكز 
والأنظمة  القوانن  وفق  القت�سادية  الأن�سطة  مزاولة  ل�سمان  التجارية 

الحتادية واملحلية املعمول بها يف الدائرة.

حامد بن زايد يح�صر املوؤمتر التاأ�صي�صي للتحالف الدويل للطاقة ال�صم�صية يف نيودلهي
•• نيودلهي-وام:

اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حامد بن  �سمو  اأكد 
دولة  اأن  اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان  رئي�ض 
الدولين  �سركائها  م��ع  ت�سعى  الإم�����ارات 
املبادرات  اإط��الق  اإىل موا�سلة جهودها يف 
الطاقة  لإن����ت����اج  ال���ط���م���وح���ة  وال�����ربام�����ج 

النظيفة وامل�ستدامة.
جاء ذلك يف كلمة ل�سموه وزعت يف املوؤمتر 
للطاقة  ال�����دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
نيودلهي  يف  ام�����ض  عقد  ال���ذي  ال�سم�سية 
والفرن�سي  ال��ه��ن��دي  الرئي�سن  بح�سور 

وعدد من زعماء وممثلي دول العامل .
ونقل �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
�ساحب  حت��ي��ات  امل���وؤمت���ر  يف  للمجتمعن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
وحتيات  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
ومتنياتهم  الإم���������ارات  و���س��ع��ب  ح��ك��وم��ة 

للمجتمعن التوفيق والنجاح.
واأ�ساد �سموه باجلهود التي بذلتها الرئا�سة 
من  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات  خ���الل  الفرن�سية 
اأجل ح�سد اجلهود العاملية ملعاجلة ق�سية 
الو�سول  يف  وم�ساهمتها  املناخي  التغري 
وبالدور  ال��ت��اري��خ��ي  ب��اري�����ض  ات���ف���اق  اإىل 
امل��ه��م ال����ذي ل��ع��ب��ت��ه ج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د يف 
وترية  لت�سريع  ج��دي��دة  حتالفات  ت�سكيل 
اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة امل��ب��ذول��ة يف ه��ذا املجال 
للطاقة  ال��دويل  “التحالف  مقدمتها  ويف 
ال�سم�سية” الذي نت�سرف بالجتماع حتت 

مظلته اليوم.
وق�����ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���ام���د ب���ن زاي�����د اآل 
“ ت��ب��ن��ت الإم�������ارات خ��ي��ار الطاقة  ن��ه��ي��ان 
ال�سم�سية  الطاقة  مقدمتها  ويف  النظيفة 

م�ستدام  قطاع  اإن�ساء  يف  ا�ستثمرتها  التي 
اأ�سا�سية  رك��ي��زة  لي�سكل  للطاقة  ونظيف 
املناخي  التغري  من  للتخفيف  جهودنا  يف 
والعمل على حتويل اقت�سادنا الوطني اإىل 
ي�سهم  الكربون  منخف�ض  اأخ�سر  اقت�ساد 
ن�سبو  التي  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف 
اأبوظبي  �سركة  تاأ�سي�ض  �سكل  حيث  اإليها 
لطاقة امل�ستقبل “م�سدر” يف عام 2006 
 .. الجت����اه  ه���ذا  يف  رئي�سية  حت���ول  نقطة 
على  الإم����ارات  عملت  التاريخ  ذل��ك  ومنذ 
كعا�سمة  ال��رائ��دة  العاملية  مكانتها  تعزيز 
اأكدها  التي  املكانة  وهي  املتجددة  للطاقة 
بالإجماع  “اأبوظبي”  عا�سمتنا  اخ��ت��ي��ار 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  مقرا 
2009.” واأ���س��اف اأن  يف ع��ام  اآيرينا”   “
دولة الإمارات اعتمدت يف تطوير جهودها 
م�����س��اري��ن متوازين  ع��ل��ى  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
اأولهما .. تطوير القطاع الوطني للطاقة 
ال�سم�سية وذلك عرب اإقامة م�ساريع طاقة 
وجه  على  ومنها  امل�ستوى  عاملية  �سم�سية 
اخل�����س��و���ض امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ي��ت��م تنفيذها 
املتجددة  زاي��د للطاقة  “ جممع  حاليا يف 
“ يف اأبوظبي ويف “ جممع ال�سيخ حممد 
 “ ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
يف دبي بقدرته الإنتاجية البالغة 5000 
ميجاواط. واأ�سار �سموه اإىل اأنه من خالل 
با�ستكمالها  نقوم  التي  احلالية  امل�ساريع 
وامل�ساريع التي نخطط لإقامتها م�ستقبال 
للطاقة  الإم�����ارات  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف 
لزيادة  طموحاتنا  �سقف  رف��ع  م��ن  متكنا 
م�ساهمة الطاقة النظيفة يف جممل قطاع 
عام  بحلول   27% اإىل  الوطني  الطاقة 
2021 واإىل %50 بحلول عام 2050 

ومن خف�ض كلفة اإنتاج الطاقة الكهربائية 
حامد  ال�سيخ  �سمو  واأك���د  ك��ب��رية.  ب�سورة 
الإم����ارات يف  اأن جهود  اآل نهيان  زاي��د  ب��ن 
ت��ط��وي��ر اأب��ح��اث وع��ل��وم وت��ق��ن��ي��ات الطاقة 
�سريكا  اع��ت��م��اده��ا  يف  اأ���س��ه��م��ت  امل���ت���ج���ددة 
الطاقة  م�ساريع  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  رئي�سيا 
املتجددة الكربى حول العامل حيث و�سل 
حجم ال�ستثمارات التي �سختها الإمارات 
عرب �سركة “م�سدر” اإىل ما يقارب 2.7 
املتجددة  الطاقة  م�ساريع  يف  دولر  مليار 
العاملية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 
2.7 جيجاوات وتقدر تكلفتها الإجمالية 

بحوايل 8.5 مليار دولر.
ال����ث����اين مت���ث���ل يف  امل���������س����ار  اأن  واأ�������س������اف 
ا�ستخدامات  ل��ن�����س��ر  م�����س��اع��ي��ن��ا  م��وا���س��ل��ة 
الدول  يف  �سيما  ل  عامليا  املتجددة  الطاقة 

تاأ�صي�ض جمموعة عمل قطاع التجزئة حتت مظلة غرفة دبي

للتجزئة  امل��خ�����س�����س��ة  امل�������س���اح���ات  م���ن 
العالمات  من  متزايد  ع��دٍد  وا�ستقطاب 

التجارية العاملية.
ورحب �سعادة ماجد �سيف الغرير رئي�ض 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة دبي 
معترباً  اجل��دي��دة  امل��ج��م��وع��ة  بتاأ�سي�ض 
اإياها خطوة مهمة نحو تعزيز تناف�سية 
املجموعة  �ست�سهم  حيث  التجزئة  قطاع 
يف  العاملة  ال�سركات  اأ�سوات  توحيد  يف 
الغرفة  ي�ساعد  امل��ه��م مم��ا  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
على خدمة هذا القطاع باأ�سلوب مبتكر.

تدرك  ال��غ��رف��ة  ان  اإىل  ال��غ��ري��ر  ول��ف��ت 

حتفيز  يف  ال���ت���ج���زئ���ة  ق����ط����اع  اأه����م����ي����ة 
توقع  حيث  الأع��م��ال  جمتمع  تناف�سية 
انرتنا�سونال  مونيرت  “بيزن�ض  تقرير 
انفاق  من��و   ”2018 م��ن  الأول  للربع 
امل�ستهلكن يف دولة الإمارات ليبلغ 4.1 
2018 يف حن  ال��ع��ام  امل��ائ��ة خ���الل  يف 
تربز توقعات ح�سب نف�ض التقرير بنمو 
مبعدل  للدولة  الزائرين  ال�سياح  اأع��داد 
�سنوي يبلغ 5.7 يف املائة خالل الفرتة 
ال�سياح  ع���دد  لي�سل   2021-2017
للدولة اإىل 24.3 مليون �سائح يف العام 
واأعرب عن توقعاته باأن ينمو   .2021

ليتجاوز  الإم������ارات  يف  ال��ت��ج��زئ��ة  ���س��وق 
م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة يف الإم������ارات 261 
مليار درهم يف العام 2021 مبعدل منو 
4.9 يف املائة ح�سب  �سنوي مركب يبلغ 
فاإننا  وب��ال��ت��ايل  ي��وروم��ون��ي��رت  ت��وق��ع��ات 
املتوقع  النمو  من  املرحلة  لهذه  ن�ستعد 
جمموعة  تاأ�سي�ض  ع��رب  القطاع  ه��ذا  يف 
العمل هذه التي �ستن�سق جهود اأع�سائها 
للم�ساهمة يف منو القطاع ولعب دوره يف 

م�سرية التنمية امل�ستدامة.
واأك����د ال��غ��ري��ر اه��ت��م��ام ال��غ��رف��ة بالعمل 
الأعمال  جمتمع  م�سالح  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

•• دبي -وام:

اأع���ل���ن���ت غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دبي 
قطاع  ع��م��ل  “جمموعة  ت��اأ���س��ي�����ض  ع���ن 
ال�سركات  اأ���س��وات  لتوحيد  التجزئة” 
امل��ج��ال احل��ي��وي بهدف  ه��ذا  العاملة يف 
املهنية  ون�ساطاتهم  م�ساحلهم  خدمة 
الأعمال  لريتفع بذلك عدد جمموعات 
 29 اإىل  الغرفة  مظلة  حت��ت  املن�سوية 

جمموعة عمل.
الأعمال  وجم��ال�����ض  جم��م��وع��ات  وتلعب 
دوراً هاماً يف تعزيز ودعم م�سرية النمو 
مكوناً  تعترب  حيث  دب��ي  يف  القت�سادي 
اأ���س��ا���س��ي��اً ملجتمع الأع���م���ال وت�����س��اه��م يف 
الدفع باحلركة التجارية وال�ستثمارية 
يف الإم��������ارة م���ن خ����الل ال���س��ت��ث��م��ار يف 
لتعزيز  واخل��ربات  والإمكانات  القدرات 
الأع���م���ال يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ملجتمع  امل��ي��زة 
دب���ي. وت��ل��ع��ب جم��ال�����ض الأع���م���ال كذلك 
دوراً حيوياً يف هذا املجال حيث يبلغ عدد 
جمال�ض الأعمال 49 جمل�ض عمل مما 
يرفع عدد جمموعات وجمال�ض الأعمال 
 78 اإىل  ال��غ��رف��ة  ع�سوية  يف  املن�سوية 

جمموعة وجمل�ض اأعمال.
رئي�ساً  فيد  نيلي�ض  ال�سيد  انتخاب  ومت 
مل��ج��م��وع��ة ع��م��ل ق���ط���اع ال��ت��ج��زئ��ة التي 
بقطاع  ل���الرت���ق���اء  ج���ه���وده���ا  ���س��ت��ك��ر���ض 
ال��ت��ج��زئ��ة يف دب����ي وال������ذي ي��ع��ت��رب من 
ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة لق��ت�����س��اد الإم����ارة 
منو  بتحقيق  اإيجابية  توقعات  وي�سهد 
خالل ال�سنوات القليلة القادمة مدفوعاً 
املزيد  وافتتاح  ال�سياح  تدفق  با�ستمرار 

على  ال���غ���رف���ة  ح���ر����ض  اإىل  ..م���������س����رياً 
ودرا�سة  اخلا�ض  القطاع  �سوؤون  متابعة 
ت��و���س��ي��ات��ه واأول���وي���ات���ه وم�����س��اع��دت��ه يف 
ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات��ه ..م��و���س��ح��ا اأن�����ه يف 
جمموعات  تاأ�سي�ض  ان  اإىل  امل��ج��ال  ه��ذا 
الأع����م����ال ه��دف��ه ت��وح��ي��د الأ�����س����وات يف 
قطاعات معينة لت�سبح هذه القطاعات 
اأك����ر ف��ع��ال��ي��ًة وت���اأث���رياً يف ط���رح الآراء 

والتو�سيات ومناق�سة التحديات.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن الغرفة تدعم قطاع 
التجزئة حيث ا�ستقطبت املنتدى العاملي 
العا�سرة  دورت���ي���ه  يف  ال��ت��ج��زئ��ة  ل��ت��ج��ارة 
واحلادية ع�سرة بالإ�سافة اإىل �سركاتها 
يف  التجزئة  ق���ادة  دائ���رة  قمة  تنظيم  يف 
التي  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
..موؤكداً  احل��ايل  ال�سهر  اأواخ���ر  �ستعقد 
اأع�سائها  ب��دع��م  ال��ت��ام  ال��غ��رف��ة  ال���ت���زام 

وم�ساعدتهم على النمو والتطور.
رئي�ض  فيد  نيلي�ض  ال�سيد  ق��ال  وب���دوره 
مت  اإن���ه  التجزئة  ق��ط��اع  عمل  جمموعة 
التجزئة  قطاع  عمل  جمموعة  تاأ�سي�ض 
ل�سمان اجتماع قادة �سناعة التجزئة يف 
بالقطاع  املتعلقة  املوا�سيع  ملناق�سة  دبي 
مما يجعل من املجموعة من�سة مثالية 

جتمع املهتمن بتطوير هذا القطاع.
ع�سويتها  يف  الأعمال  جمموعة  وت�سم 
����س���رك���ات وم���وؤ����س�������س���ات م���رم���وق���ة مثل 
اأباريل وجيوردانو وجمموعة  جمموعة 
وجمموعة  الطاير  وجمموعة  �سلهوب 
لل�ض واآزاديا وال�سايع و�سوق دبي احلرة 
و���س��ّدي��ق��ي ال��ق��اب�����س��ة وجم��م��وع��ة لند 

مارك بالإ�سافة اإىل “اآر بي جي«.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

رئي�ض  النعيمي،  م�سبح  علي  حممد  اأك��د 
راأ���ض اخليمة، حر�ض  اإدارة غرفة  جمل�ض 
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر العالقات  ال��غ��رف��ة ع��ل��ى 
راأ�ض اخليمة وجمهورية  القت�سادية بن 
الإمكانيات  ك���اف���ة  وت���وف���ري  ك��و���س��ت��اري��ك��ا 
والت�سهيالت املتاحة يف تنمية �سبل التعاون 
ب��ن اجل��ان��ب��ان، مم��ا ي�ساهم يف رف��ع حجم 
وحتفيز  التجاري،  والتبادل  ال�ستثمارات 
املوؤمترات  امل�ساركة يف  قطاع الأعمال على 
وامل��ل��ت��ق��ي��ات الق��ت�����س��ادي��ة يف ك��ل م��ن راأ�ض 

اخليمة وكو�ستاريكا.
جاء ذلك، خالل لقاء اأقيم مبقر غرفة راأ�ض 
�ساكون  ج  فران�سي�سكو  �سعادة  مع  اخليمة 
بح�سور  ال��دول��ة،  ل��دى  كو�ستاريكا  �سفري 
اللجنة  رئي�ض  ا�سماعيل،  يو�سف  ���س��ع��ادة 
لتنمية  ب��ن �سقر  ���س��ع��ود  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ع��ل��ي��ا 

ال�سبب،  ح�سن  وحممد  ال�سباب،  م�ساريع 
بالوكالة،  اخليمة  راأ���ض  غرفة  ع��ام  مدير 
م�ساعد  ال�سميلي،  را�سد  اأحمد  والدكتور 
التجارية  اخل��دم��ات  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
عماد  وال�سيد  بالغرفة،  الأعمال  وتطوير 
ت��ط��وي��ر الأعمال  اأوب�����ريي، خ��ب��ري  ال��دي��ن 

ومدير اإدارة ترويج ال�ستثمار بالغرفة.
العالقات  ا����س���ت���ع���را����ض  ال���ل���ق���اء  و����س���ه���د 
الق���ت�������س���ادي���ة و���س��ب��ل الرت����ق����اء ب��ه��ا اإىل 
تلبي ط��م��وح��ات اجل��ان��ب��ن، ومدى  اأب��ع��اد 
على  ت�ساعد  التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات  توفر 
ال��و���س��ول اإىل م��زي��د م��ن ال��ت��ع��اون، وعقد 
كما  وال�ستثمارية،  التجارية  ال�سراكات 
زي��ارة وفد  اإمكانية تنظيم  مت بحث مدى 
اإىل  كو�ستاريكا  جمهورية  م��ن  اقت�سادي 
اأهميته يف الطالع  وم��دى  راأ���ض اخليمة، 
املتاحة  البيئة ال�ستثمارية والفر�ض  على 

اأمام امل�ستثمرين ورجال الأعمال.

اأ�سا�سية  ركيزة  ميثل  ال��دويل  التعاون  اأن 
اأن  ن���درك  ون��ح��ن   .. الإم�����ارات  �سيا�سة  يف 
املفاتيح  اأحد  هو  الدولية  اجلهود  ت�سافر 
الكربى  ال��ت��ح��دي��ات  مل��ع��اجل��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
مقدمتها  ويف  اليوم  عاملنا  يواجهها  التي 
اأن  اإىل  �سموه  لفتا   .. املناخية  التحديات 
– كع�سو موؤ�س�ض  ان�سمام دولة الإم��ارات 
ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  ال����دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف   -
يدعم  الإطارية  اتفاقيته  على  وت�سديقها 
���س��م��وه - يف ختام  ال���ت���وج���ه. واأ�����س����ار  ه����ذا 
الكلمة - اإىل تاأييد دولة الإمارات لأهداف 
التي  للجهود  ال��را���س��خ  ودعمها  التحالف 
لتطوير  ال��الزم  التمويل  يبذلها يف ح�سد 
كلفتها  ال�سم�سية وخف�ض  الطاقة  تقنيات 
حتقيق  يف  عليها  العتماد  نطاق  وتو�سيع 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.

ال�����س��غ��رية ال��ن��ام��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ك��ل اجل���زر 
ت��ك��وي��ن��ه��ا الأ����س���ا����س���ي وذل�����ك ع���رب توفري 
ال�سياق  هذا  يف  واأ�سار  لتمويلها.   م�سادر 
اإىل مبادرة “ �سندوق اأبوظبي للتنمية “ 
مليون   350 لتخ�سي�ض   2013 ع��ام  يف 
املتجددة  الطاقة  م�ساريع  لتمويل  دولر 
الوكالة  مع  بالتعاون  النامية  البلدان  يف 
“ اآيرينا”  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة 
اإ�سافة اإىل امل�ساعدات التي تقوم بتقدميها 
عرب قنوات اأخرى لي�سل حجم امل�ساعدات 
التي  املتجددة  الطاقة  مل�ساريع  املخ�س�سة 
تقدمها دول��ة الإم���ارات اإىل ح��وايل مليار 
دولر حيث ت�ستحوذ الإمارات على املرتبة 
الأوىل يف قائمة اأكرب الدول املانحة قيا�سا 

بدخلها القومي.
واأكد �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان 

غرفة راأ�ض اخليمة تبحث تعزيز ال�صتثمار مع كو�صتاريكا
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املال والأعمال

يف �جتماع بحث �شبل تعزيز �لتعاون �مل�شرك

»تطوير« و»رواد« يتعاونان مع نيوزيلندا لتعزيز القدرات املهنية والقت�صادية لل�صباب الإماراتي

خالل معر�ض �الإمار�ت للوظائف 2018

امل�صرف املركزي يعر�ض فر�ض عمل جديدة للإماراتيني 

مع احلكومة النيوزيلندية لتعزيز منجزات 
قادرة  تنموية  مكت�سبات  وحتقيق  �سبابنا، 
اأوًل،  اإيجابي يف حياتهم  اإحداث تغيري  على 
ويف جمتمعهم ثانياً، مبا ين�سجم مع روؤيتنا 
وم��ب��دع من  ب��ن��اء جيل متميز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
التقدم  حتقيق  يف  ي�سهمون  الذين  ال�سباب، 

امل�ستمر والتنمية امل�ستدامة للدولة«.
من جانبها، قالت �سعادة رغدة ترمي، ع�سو 
“قطاع  اإن  رواد،  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة م���ن اأهم 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة احل��ي��وي��ة يف دولة 
اأك����ر من  الإم��������ارات، اإذ حت��ت�����س��ن ال���دول���ة 
تزيد  ومتو�سط،  �سغري  م�سروع  األف   400
عن  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها 
زيادة  ال��دول��ة  ت�ستهدف  وق��ت  ويف   ،60%
عام  ب��ح��ل��ول   70% اإىل  امل�����س��اه��م��ة  ه����ذه 
ال�سوق  رف��د  اإىل  ت�سعى  رواد  ف���اإن   ،2021
املحلية بنخبة من امل�ساريع الريادية املبتكرة 

•• ال�شارقة-الفجر:

الرامية  امل�����س��رتك��ة  م�����س��اع��ي��ه��م��ا  اإط������ار  يف 
وتعزيز  ال�سباب  ق���درات  يف  ال�ستثمار  اإىل 
على  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  دوره���م 
امل�������س���ت���وى امل���ه���ن���ي والق���ت�������س���ادي يف دول����ة 
الإمارات، عقدت موؤ�س�سة “ال�سارقة لتطوير 
موؤ�س�سات  اإح�����دى  تطوير”،   - ال����ق����درات 
واملبتكرين”،  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق���رن  “ربع 
الريادية  امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  وموؤ�س�سة 
ممثلي  م����ع  اج���ت���م���اع���اً  م�����وؤخ�����راً،  )رواد(، 
تعزيز  �سبل  لبحث  النيوزيلندية،  احلكومة 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف امل��ج��الت ال��ت��ي تعنى 
ب��دع��م ال�����س��ب��اب يف ���س��ي��اق��ات ت��ط��وي��ري��ة على 
وتناول  والق��ت�����س��ادي.  امل��ه��ن��ي  ال�سعيدين 
الجتماع العالقات املتميزة التي جتمع بن 
ونيوزيلندا  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
والثقافية  القت�سادية  املجالت  خمتلف  يف 
والعلمية، كما مت التطرق اإىل روؤية �ساحب 
حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى حاكم 
ال�����س��ارق��ة، ال��ه��ادف��ة اإىل مت��ك��ن ال�����س��ب��اب يف 
الغد  ق���ادة  ب��اع��ت��ب��اره��م  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
�سارك  ال���ذي  الج��ت��م��اع،  ون��اق�����ض  و�سناعه. 
البلو�سي، ع�سو  �سعادة جا�سم  كل من:  فيه 
ل�سناعة  قرن  “ربع  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�ض 
ترمي،  رغ��دة  و���س��ع��ادة  واملبتكرين”،  ال��ق��ادة 
وح�سره  رواد،  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 
ال�سراكات  مديرا  النيوزيلندي  اجلانب  عن 
كالرك  ولي�سا  ب��ريي،  �سيميون  احلكومية، 
امل��م��ار���س��ات يف  اأف�سل  ت��ب��ادل  �سبل  وات�����س��ون، 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات 
النيوزيلندية  ال��ت��ج��رب��ة  م���ن  وال���س��ت��ف��ادة 
يف ه���ذا امل���ج���ال، ال��ت��ي ح�����س��ل��ت ع��ل��ى املركز 
الأعمال  اأن�سطة  ممار�سة  تقرير  يف  الأول 
كما  ال����دويل،  البنك  ع��ن  ال�����س��ادر   ،2017
جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  التطرق  مت 
واأه���م���ي���ة تطوير  امل�������راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا،  دع����م 

والعمل  ل��ل�����س��ب��اب،  ال�21  ال���ق���رن  م���ه���ارات 
ممثلو  ورح���ب  للم�ستقبل.  اإع���داده���م  ع��ل��ى 
التفاعل  ب��ف��ر���س��ة  ال��ن��ي��وزل��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة 
التعاون  �سبل  وتعزيز  ال�سارقة،  حكومة  مع 
تبذلها  التي  الالفتة  اجلهود  وثمنوا  معها، 
ال�سيا�سات  ت��ط��وي��ر  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  الإم�������ارة 
والتعليم،  ب��ال�����س��ب��اب،  ل���الرت���ق���اء  ال���رام���ي���ة 
والبتكار. وتعرف اجلانب النيوزيلندي اإىل 
 – دور موؤ�س�ستي ال�سارقة لتطوير القدرات 
امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  وموؤ�س�سة  تطوير، 
الريادية رواد املتمثل بتقدمي جمموعة من 
ال�سباب،  لقدرات  التطويرية  الدعم  برامج 
ال�سغرية  امل�ساريع  ومت��وي��ل  دع��م  وخ��دم��ات 
املجتمعون  وناق�ض  ال�سارقة.  يف  واملتو�سطة 
ال�سارقة  ي��ع��ت��زم وف���د م��ن  زي����ارة م��ق��رتح��ة 
لتطوير  “ال�سارقة  ع����ن  مم��ث��ل��ن  ي�����س��م 
القدرات - تطوير” و”رواد” القيام بها اإىل 
نيوزيلندا، لالطالع على نظامها التعليمي، 
الرتبوية  املمار�سات  اإىل  كثب  والتعرف عن 
اليافعن  ت��ن�����س��ئ��ة  يف  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
وال�سباب، ل�ستثمار طاقاتهم ومواهبهم مبا 
يعود عليهم وعلى جمتمعاتهم بالنفع. وقال 
)ال�سارقة  “ت�سعى  البلو�سي:  جا�سم  �سعادة 
لتطوير القدرات - تطوير( لتعزيز املهارات 
املهنية وال�سخ�سية والإدارية املوجودة لدى 
ال�سباب و�سقلها، واإبراز تاأثريهم املجتمعي 
والق���ت�������س���ادي، ودع�����م دوره������م مب���ا ي�سب 
يف خ��دم��ة اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ودول���ة الإم����ارات 
فاإننا  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  امل��ت��ح��دة،  العربية 
اأف�سل  على  الط��الع  على  با�ستمرار  نعكف 
منها  وال�ستفادة  املجال،  ه��ذا  يف  املمار�سات 
امل��ح��ل��ي��ة م���ع احلفاظ  ت��ط��وي��ر جت��رب��ت��ن��ا  يف 
احتياجات  ي��واك��ب  مب��ا  خ�سو�سيتها،  على 
الإم��ارات يف احلا�سر وامل�ستقبل ». واأ�ساف: 
جمال  يف  وا�سعة  بخربة  نيوزيلندا  “تتمتع 
اإدارة الطاقات ال�سبابية وا�ستثمارها باأف�سل 
�سورة، ومن خالل هذا الجتماع فاإننا ننظر 
جتمعنا  التي  ال��رواب��ط  توثيق  اإمكانية  اإىل 

�سباب  اأعمال  رجال  ويديرها  يوؤ�س�سها  التي 
م��واط��ن��ون م��ن خ��الل تقدمي ال��دع��م املادي 
اإىل  لين�سموا  وم�ساندتهم،  لهم  وامل��ع��ن��وي 
اأكر من 55 األف م�سروع �سغري ومتو�سط 

حققت النجاح على اأر�ض ال�سارقة«
�سدارة  يف  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  “تاأتي  واأ����س���اف���ت: 
الأعمال  مم��ار���س��ة  ���س��ه��ول��ة  يف  ال��ع��امل  دول 
متميزة  ح��ا���س��ن��ة  اأن����ه����ا  ك���م���ا  واإط����الق����ه����ا، 
مل�����س��اري��ع ال�����س��ب��اب، ل���ذا ف���اإن ه���ذا الجتماع 
ي��ف��ت��ح ل��ن��ا ن��اف��ذة ن��ت��ع��رف م��ن خ��الل��ه��ا اإىل 
مزايا التجربة النيوزيلندية ونقاط قوتها، 
اإىل  لتعزيز جتربتنا املحلية والنطالق بها 
الرتقاء  اإىل  با�ستمرار  ونتطلع  اأو�سع،  اآفاق 
يتعلق  الثنائية، ل�سيما يف كل ما  بعالقاتنا 

بتقدمي الدعم والتحفيز لل�سباب«.
لتطوير  “ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ي�سار 
تزويد  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  تطوير”   - ال����ق����درات 
ال�سباب باملعارف واملهارات، وتوثيق العالقة 

املختلفة  امل��ج��ت��م��ع  ق���ي���ادات وق��ط��اع��ات  ب��ن 
وامل�ساريع،  والإدارة  الأع���م���ال  جم����الت  يف 
لالرتقاء بتناف�سية اإمارة ال�سارقة باعتبارها 
والثقافة،  والتعليم،  لالأعمال،  ب��ارزاً  مركزاً 
امل��ن��ط��ق��ة، م�����س��ت��ه��دف��ة رفع  وال�����س��ي��اح��ة يف 
احتياجات  لتلبية  كفاءتهم بربامج متنوعة 
لالإمارة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط 
وال����دول����ة. اأم�����ا م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة لدعم 
امل�ساريع الريادية رواد فتقدم لرواد الأعمال 
الراغبن  وامل���واط���ن���ات  امل��واط��ن��ن  ال�����س��ب��اب 
اخل���ا����س���ة خدمات  م�����س��اري��ع��ه��م  ب��ت��اأ���س��ي�����ض 
اأنواعها،  مب��خ��ت��ل��ف  وا���س��ت�����س��اري��ة  مت��وي��ل��ي��ة 
وب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة وور�����ض ع��م��ل، ك��م��ا توفر 
العديد  ملنت�سبيه  ي��ق��دم  ع�����س��وي��ة  ب��رن��ام��ج 
ر�سوم  الإعفاء من  من المتيازات مبا فيها 
امل�سرتيات  اجلهات احلكومية، و%10 من 
وبرنامج  امل��وؤ���س�����س��ة،  لأع�������س���اء  احل��ك��وم��ي��ة 

التمويل املبا�سر، وغريها من المتيازات.

»اينوك« تعر�ض اأكرث من 100 فر�صة عمل 
خلل معر�ض الإمارات للوظائف 2018

•• دبي-وام:

تعر�ض جمموعة “اينوك” اأكر من 100 فر�سة عمل يف خمتلف قطاعات 
اأعمالها خالل م�ساركتها يف معر�ض الإمارات للوظائف الذي يقام مبركز 
15 م��ار���ض احل��ايل بهدف  اإىل   13 ال��ف��رتة م��ن  العاملي يف  التجاري  دب��ي 
والو�سول  الإم��ارات��ي  ال�سباب  دعم  اإىل  الرامية  املجموعة  �سيا�سة  حتقيق 

بن�سبة التوطن يف قطاعات ال�سركة اإىل 50 باملائة بحلول العام 2021.
2017 برنامج تطوير اخلريجن  اأغ�سط�ض  “اينوك” اأطلقت يف  وكانت 
الدورة التدريبية التي ت�ستمر ملدة �ستة اأ�سهر وامل�سممة لتعريف اخلريجن 
على كامل دورة الإنتاج يف “اينوك” مما يتيح لهم التعرف عن كثب على 
يف  اأي�سا  املجموعة  واأطلقت  املجموعة  اأعمال  وقطاعات  عمليات  خمتلف 
بال�سراكة  “اينوك”  تقدمه  ال��ذي  الفني  التدريب  برنامج   2016 العام 
يف  كفاءتهم  وتعزيز  املواطنن  مهارات  لتطوير  العليا  التقنيات  كلية  مع 
التنفيذي  الرئي�ض  الفال�سي  �سيف حميد  �سعادة  وقال  الفنية.  القطاعات 
“اينوك” اإنه مت توظيف اأحدث التقنيات والبتكارات يف برامج  ملجموعة 
قطاع  يف  والإب��داع  البتكار  يقوده  عمل  مناخ  لتنمية  التدريبية  املجموعة 
الطاقة اإذ تلتزم املجموعة بدعم الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021 
املعرفة  على  املرتكز  الأع��م��ال  لقطاع  عامليا  مركزا  دب��ي  جعل  اإىل  الرامية 
معر�ض  خ��الل  م��رة  لأول  “اينوك”  وت�ستعر�ض  والب��ت��ك��ار.  وال�ستدامة 
املعزز  الواقع  بتقنيتي  املدعومة  التدريبية  براجمها  للوظائف  الإم���ارات 
والتطوير  التعلم  تقنيات  تعزيز  اىل  تهدف  والتي  الفرتا�سي  وال��واق��ع 
الفعالة يف هذا القطاع. من جانب اآخر تلتزم جمموعة “اينوك” بتقدمي 
جمال  يف  الدرا�سية  املنح  خ��الل  م��ن  الوطنية  للمواهب  امل�ستمر  ال��دع��م 
ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ل��ل��ط��الب امل��واط��ن��ن م��ن اأب��ن��اء ال��دول��ة مم��ا يتيح 
الفر�سة اأمامهم لتحقيق اأهدافهم وطموحاتهم املهنية عرب احل�سول على 
“هرييوت وات”  بالتعاون مع جامعة  الطاقة  العلوم يف جمال  ماج�ستري 
فرع دبي. يذكر اأن املنحة متاحة ملوظفي “اينوك” ولغريهم من مواطني 
ال�سنة الأخرية قبل تخرجهم ب�سهادة جامعية يف  الذين يدر�سون  الدولة 

جمال الهند�سة.

مليار درهم حتويلت   164.3
العمالة الأجنبية يف 2017

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اجمايل قيمة حتويالت العمالة الأجنبية يف دولة الإمارات اإىل اخلارج 
3.5 مليار  ق��دره��ا  ب��زي��ادة   2017 ال��ع��ام  خ���الل  دره���م  م��ل��ي��ار   164.3
دره��م يف  مليار   160.8 تقريبا مقارنة مع   2.2% ن�سبته  وبنمو  دره��م 
“م�سرف  اأ�سدرها  التي  املراجعة  تقارير  اأح��دث  وح�سب   .2016 العام 
الإمارات املركزي” فقد بلغت قيمة حتويالت الأجانب عن طريق �سركات 
ن�سبته  م��ا  ت�سكل  دره���م  مليار   121.66 ال��دول��ة  يف  العاملة  ال�����س��راف��ة 
%74 من اجمايل التحويالت املنفذة خالل العام 2017 يف حن نفذت 
%26 وبقيمة 42.64 مليار درهم منها عن طريق البنوك. كانت قيمة 
حتويالت الأجانب يف الربع الرابع من العام 2017 قد و�سلت اإىل 43.2 
مليار درهم وهي القيمة ذاتها امل�سجلة يف الفرتة نف�سها من العام 2016 
الأخري  الربع  يف  ال�سرافة  �سركات  طريق  عن  التحويالت  قيمة  وبلغت   .
من العام املا�سي 31.363 مليار درهم ت�سكل ما ن�سبته 72.65 يف املائة 
عرب  منها   27.4% حتويل  ج��رى  فيما  التحويالت  قيمة  اج��م��ايل  م��ن 
البنوك وبقيمة و�سلت اإىل نحو 11.837 مليار درهم . وك�سفت الأرقام 
اأ���س��دره��ا امل�����س��رف امل��رك��زي اأن حت��وي��الت العاملن الأج��ان��ب منت  ال��ت��ي 
2017 يف حال مقارنتها  العام  الأخ��ري من  الربع  %1.4 خالل  بن�سبة 
بالربع الثالث من العام ذاته و التي بلغت فيه القيمة 37.9 مليار درهم. 
وا�ستحوذت 7 دول على %70 من اجمايل التحويالت امل�سجلة يف الربع 
بن�سبة  الأول  باملركز  الهندية  العمالة  وج��اء   2017 ال��ع��ام  م��ن  الأخ���ري 
العمالة من اجلن�سية  درهم تالها  مليار   14.8 بلغت  وبقيمة   34.2%
ثم  دره���م  مليار   4.1 اإىل  و�سلت  وبقيمة   9.4% بن�سبة  الباك�ستانية 
العمالة من اجلن�سية الفلبينية %7.1 وبقيمة 3.1 مليار درهم و بلغت 
2.6 مليار درهم ت�سكل  قيمة حتويالت العمالة من اجلن�سية الأمريكية 
ما ن�سبته %5.9 من اجمايل التحويالت ثم العمالة امل�سرية 2.4 مليار 
درهم و بن�سبة %5.5 و الربيطانية %4.2 وبقيمة 1.8 مليار درهم و 

العمالة من بنغالدي�ض %3.6 وبقيمة 1.5 مليار درهم .
 121.1 بلغت  الأجنبية  العمالة  حتويالت  قيمة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
مليار درهم خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 2017 بزيادة ن�سبتها 
دره��م يف  مليار   118.6 مع  مقارنة  دره��م  مليار   2.5 وق��دره��ا   2.1%

الفرتة نف�سها من العام 2016.

دبي ت�صت�صيف املوؤمتر الدويل 
للمدققني الداخليني 6 مايو

•• دبي-وام: 

الداخلين حتت رعاية �ساحب  املوؤمتر الدويل للمدققن  ت�ست�سيف دبي 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
املقبل  9 مايو  اإىل   6 خ��الل الفرتة من  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
اأ�سغر  باك�سي  وق��ال تامناي  وامل��ع��ار���ض.   للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  مبركز 
�سيكون �سمن  وال��ذي  العامل وع��امل يف اخلوارزميات  ا�سطناعي يف  خبري 
اإن دبي ت�سكل بيئة  14 عاما  قائمة املتحدثن العاملين يف املوؤمتر ذي ال 
مليون  تدريب  مبادرة  مثل  مبادرات  اطالقها  مع  وذل��ك  لالبتكار  مميزة 
2020 وغريها من املبادرات  مربمج عربي وا�ست�سافتها معر�ض اك�سبو 
الذكية. واأ�ساف اإن اجلل�سة التي �سيقدمها خالل املوؤمتر بعنوان “تطوير 
اإىل تقدمي  تهدف  التكنولوجيا”  املعلومات وتدقيق  اأمن  املفتوح:  امل�سدر 
الذكاء ال�سطناعي قابال للتطبيق  التي يكون فيها  فهم وا�سح للحالت 
100 من اخل��رباء العاملين الذين  اأكر من  حقا. ويندرج باك�سي �سمن 
�ستكون لهم مداخالت يف اأكر من 70 جل�سة �سيح�سرها ما يزيد عن 3 
اآلف مهني من 110 بلدان وذلك �سمن اأعمال هذا املوؤمتر العاملي رفيع 
امل�ستوى الذي ينعقد حتت عنوان “ربط العامل من خالل البتكار” والذي 
ينظمه املعهد العاملي للمدققن الداخلين بالتعاون مع جمعية املدققن 

الداخلين يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن م�سرف الإمارات العربية املتحدة 
معر�ض  يف  م�������س���ارك���ت���ه  ع����ن  امل�����رك�����زي 
املن�سة   ،2018 ل��ل��وظ��ائ��ف  الإم������ارات 
ال���وط���ن���ي���ة ال�����رائ�����دة ال���ت���ي ت���رب���ط بن 
عن  الباحثن  الإم��ارات��ي��ن  اخلريجن 
الراغبن  ال��ع��م��ل  واأ����س���ح���اب  وظ���ائ���ف، 

بتوظيف املواهب املحلية.
وخ���الل امل��ع��ر���ض ال���ذي ي��ق��ام يف الفرتة 
15 م��ار���ض يف م��رك��ز دبي  13 اإىل  م��ن 
م�سرف  ي���ع���ر����ض  ال���ع���امل���ي،  ال���ت���ج���اري 
املركزي  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
حالياً  امل���ت���اح���ة  ال�������س���اغ���رة  ال���وظ���ائ���ف 
خلريجي اجلامعات الإماراتية ال�سابقن 
واجلدد، مع تركيزه على اجتذاب اأف�سل 

املواهب.
لهذه  املتقدمن  من  للمهتمن  وميكن 

�صركة »دو« ت�صارك يف معر�ض 
الإمارات للوظائف 2018 

•• دبي-وام:

ت�����س��ارك “ دو “ ل��الت�����س��الت امل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
الذي   2018 للوظائف  الإم���ارات  معر�ض 
مار�ض   15 اىل   13 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ي��ق��ام 
العاملي.  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  احل����ايل يف 
و�ستعر�ض دو يف املعر�ض جمموعة متنوعة 
وقطاعات  اأق�����س��ام��ه��ا  ع���رب  ال���ف���ر����ض  م���ن 

اأعمالها الرئي�سية.
العام فر�سة  و�سيتم منح زوار املعر�ض هذا 
100 هدية  م���ن  واح�����دة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
مميزة كل يوم من خالل م�سابقات �ستعقد 
يف اجلناح احتفال بعام زايد. و�سيتمكن زوار 
جناح دو من ا�ستك�ساف نوع ابت�سامتهم من 
خالل تطبيق الوجوه املبت�سم امل�سمم لتعزيز 
ال�سعادة �سيتوفر ن�ساط اآخر يف اجلناح وهي 
زايد.  لعام  تكرميا  فنية  ���س��ورة  ع��ن  ع��ب��ارة 
املعر�ض  فعاليات  خ��الل  ال�سركة  و�ستعمل 
لالأ�سخا�ض  وال��دع��م  التوجيه  تقدمي  على 
املهتمن بدخول عامل تكنولوجيا املعلومات 
خيارات  مناق�سة  ع��ن  ف�سال  والت�����س��الت 

التطوير الوظيفي املتاحة عرب جامعة دو.

خا�سة  جل�سات  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��وظ��ائ��ف 
وجهاً لوجه لالطالع على دور امل�سرف 
النقدي  ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ق��رار  امل��رك��زي يف 
القت�سادي  النمو  عجلة  ودف��ع  وامل���ايل، 
امل�����س��ت��دام. وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، �سوف 
مبا�سرة  مقابالت  املركزي  البنك  يعقد 
جناحه  يف  ال���واع���دي���ن  امل��ر���س��ح��ن  م���ع 

اخلا�ض يف املعر�ض.
ويعد م�سرف الإمارات العربية املتحدة 
املركزي واحداً من املوؤ�س�سات احلكومية 
ال����ب����ارزة، وق���د و���س��ع��ت خ��ط��ة امل�سرف 
تعريفاً   2021-2017 امل�����رك�����زي 
التحول  قيادة  امل�سرف يف  ل��دور  جديداً 
م��ن خ���الل الب��ت��ك��ار، مت��ا���س��ي��اً م��ع �سعي 
دولة الإمارات واملنطقة اإىل التعامل مع 
واعتمادها  اجلديدة  العاملية  ال�سيا�سات 
القطاع  توجهات  وم��ع  معها،  والتكيف 
امل���ايل وامل�����س��ريف وال��ت��ح��دي��ات والفر�ض 

النا�سئة.
امل�سرف  اإىل  اجلدد  املن�سمون  و�سيعمل 
وحيوية  متنوعة  عمل  بيئة  يف  امل��رك��زي 
جنباً اإىل جنب مع خرباء مالين بارزين 

امل�سرف  ���س��ي�����س��ارك��ون  ك��م��ا  ال���ب���الد،  يف 
املركزي يف رحلة حتّوله الريادية ف�ساًل 
م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  امل�ساهمة  فر�سة  ع��ن 

م�سرق للبالد.

��شتعر��ض �أبرز �لتطور�ت يف مز�ولة �الأعمال

»مكتب دبي للتناف�صية« ينظم ندوة حول »�صهولة بدء الأعمال« يف دبي 
هاين �لهاملي: �قت�شادية دبي �أعدت حت�شينات ملمو�شة يف �خلدمات �ملقدمة لل�شركات

•• دبي-الفجر: 

اقت�سادية  يف  للتناف�سية  دبي  مكتب  نظم 
الرتخي�ض  ق���ط���اع  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  دب�����ي، 
والت�سجيل التجاري، ندوة خا�سة لطالع 
مكاتب املحاماة حول موؤ�سر �سهولة وبدء 
الأعمال يف دبي، الذي يندرج �سمن تقرير 
ي�سدره  ال���ذي  الأع��م��ال  ممار�سة  �سهولة 

البنك الدويل. 
وياأتي تنظيم هذا اللقاء �سمن ا�سرتاتيجية 
مبوقع  للتعريف  للتناف�سية  دب��ي  مكتب 
وا�ستعرا�ض  الأع��م��ال،  اإم��ارة على خارطة 
اأبرز التطورات يف مزاولة الأعمال، و�سبل 
ري��ادي��ة يف  الإم����ارة كمن�سة  م��وق��ع  تعزيز 

جمال بدء الأعمال.
وا����س���ت���ه���دف���ت ال����ن����دوة ا����س���ت���ع���را����ض اأه����م 
امل����ب����ادرات وال��ت��ح�����س��ي��ن��ات ال���ت���ي اأج���راه���ا 
التجاري  والت�سجيل  ال��رتخ��ي�����ض  ق��ط��اع 
باقت�سادية دبي يف الآونة الأخرية باجتاه 
الأع��م��ال يف  وب��دء  �سهولة  موؤ�سر  حت�سن 
دبي ومبا ي�ساعد تلك املكاتب على تقدمي 
لعمالئها من  اخل��دم��ات  واأ����س���رع  اأف�����س��ل 
تاأ�سي�ض  يف  يرغبون  ال��ذي��ن  امل�ستثمرين 
دب����ي، ومب���ا ينعك�ض  اأن�����س��ط��ة جت���اري���ة يف 

ايجاباً على تناف�سية دبي عاملياً.  
وع���ل���ى ال��ن��ح��و ذات������ه، ق����ال ����س���ع���ادة هاين 
ال���ه���ام���ل���ي، الأم��������ن ال����ع����ام مل���ك���ت���ب دب���ي 
“متتلك  دب����ي:  ب��اق��ت�����س��ادي��ة  للتناف�سية 
اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي جت���ارب رائ����دة يف جمال 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ل��ي�����ض  ب���الأع���م���ال  ال���ب���دء 
فقد  اأي�ساً.  العاملي  بل  فح�سب  القليمي 
قفزة  اح��داث  قليلة  �سنوات  يف  ا�ستطاعت 
والرتخي�ض  الت�سجيل  جم��ال  يف  نوعية 
البدء  ���س��ه��ول��ة  م���وؤ����س���ر  ال���ت���ج���اري وف����ق 
ب���الأع���م���ال ل��ل��ب��ن��ك ال������دويل، وذل�����ك عرب 
اخلدمات  يف  ملمو�سة  حت�سينات  اج���راء 
يف  بالبدء  ترغب  التي  لل�سركات  املقدمة 
اأف�سل  ين�سجم مع  دبي، ومبا  ن�ساطها يف 

املمار�سات العاملية. 
واأ�����س����اف ال��ه��ام��ل��ي: ت��ب��ن��ى م��ك��ت��ب تبنى 
على  اأ�سا�ساً  تعتمد  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
الهيئة  م���ع  ال��ب��ن��اء  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
لتوحيد  والح�ساء  للتناف�سية  الحتادية 

اجلهود لرفع تناف�سية المارات عاملياً. 
ي�ساف اىل التعاون مع “قطاع الت�سجيل 
اخلربات  وتبادل  التجاري”  والرتخي�ض 
اجلديدة  ال�سركات  ت�سجيل  عملية  جلعل 
وا�سدار الرخ�ض التجارية �سهلة و�سريعة، 
هذا ااإى جانب اجلهد البحثي الذي يقوم 
به املكتب يف هذا املجال. ويجري التن�سيق 
وال���ت���ع���اون م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات املحلية 
الفرعية  باملوؤ�سرات  واملعنية  العالقة  ذات 
ممار�سة  “�سهولة  ت��ق��ري��ر  يف  ال��������واردة 

الأعمال«. 
ت�سري  العاملية  التجارب  اأن  الهاملي  وذكر 
بالأعمال  ال��ب��دء  و�سرعة  �سهولة  اأن  اإىل 

بن�ساطها  ال��ب��دء  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ات  ت�ساعد 
التجاري وتقدمي خدماتها لأفراد املجتمع 
ومب����ا ي��ح��ق��ق اأه���داف���ه���ا. ك��م��ا اأن ال����دول 
�سفافية  ذات  ���س��رك��ات  ف��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
املعلومات  على  احل�سول  و�سهولة  عالية 
وت�ستطيع  ح��وك��م��ة.  اأج�����ود  ع�����ادة  ت���ك���ون 
ال���دول حتقيق ك��ل ذل��ك م��ن خ��الل تبني 
النظمة واللوائح التي من �ساأنها تب�سيط 
التجاري  ب��ال��ن�����س��اط  ال����ب����دء  اج���������راءات 
يف  امل�ستجدة  التقنيات  با�ستخدام  ل�سيما 
الهاملي  واأك���د  والت�����س��الت.  املعلوماتية 
اأن دول العامل راهناً تتناف�ض فيما بينها يف 
كيفية تب�سيط وت�سهيل وت�سريع اجراءات 
الت�سجيل والرتخي�ض التجاري ومبا يعزز 
ال�ستثمارات  وج��ذب  فيها  الأع��م��ال  بيئة 
تعزيز  اىل  ا���س��اف��ة  امل��ب��ا���س��رة،  الأج��ن��ب��ي��ة 

جانب الكفاءة وتر�سيد النفقات.  
اإميان رفعت، اخ�سائي اقت�سادي  وقدمت 

اأول لدى مكتب دبي للتناف�سية ا�ستعرا�ساً 
ح����ول ���س��ه��ول��ة وب�����دء الأع����م����ال يف دب���ي، 
وارتباطه  امل��و���س��وع  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  ت���ن���اول 
موؤ�سر  عن  وخلفية   ،2021 دب��ي  بخطة 
الأعمال  ل�سهولة ممار�سة  ال��دويل  البنك 
وترتيب دولة الإم��ارات ودبي يف موؤ�سرات 
�سهولة ممار�سة الأعمال املختلفة، ا�سافة 
يف  تطبيقها  مت  التي  التطورات  اآخ��ر  اىل 
الأعمال”  “بدء  اأن  ال�سدد.  وذك��رت  هذا 
التي  الع�سرة  املوؤ�سرات  مقدمة  يف  يندرج 
ممار�سة  “�سهولة  موؤ�سر  جمتمعة  ت�سكل 
الأعمال” الذي ي�سدره البنك الدويل كل 
عام يف تقريره ال�سهري “ممار�سة اأن�سطة 
 190 اأداء  فيه  يقارن  وال��ذي  الأعمال”، 
دول���ة ح��ول ال��ع��امل يف اإط���ار ه��ذا املوؤ�سر. 
عادة   – الأعمال”  “بدء  موؤ�سر  ويقي�ض 
امل�ستغرق  - الإج���راءات الإداري���ة، والوقت 
والتكاليف، اإ�سافة اإىل احلد الأدنى لرا�ض 

املال الذي يتطلبه البدء مب�سروع جديد.  
الرتخي�ض  ق���ط���اع  ف���ري���ق  وا����س���ت���ع���ر����ض 
التجاري، وال��ذي �سم كل من  والت�سجيل 
جا�سم القالف، مدير اأول ق�سم التطوير؛ 
وهدى حممد، اأخ�سائي اأول تطوير، اآخر 
التطورات احلا�سلة يف ترخي�ض ال�سركات.  
ال��ت��ح�����س��ي��ن��ات بتطوير  ت��ل��ك  وق���د مت��ث��ل��ت 
التجارية من  الرخ�سة  اإ���س��دار  اإج���راءات 
توفري  ا�سرتاتيجية  على  الرتكيز  خ��الل 
ال��وق��ت والإج�������راءات، وال��ت��ي اأث��م��رت عن 
ا���س��دار ال��رخ�����س��ة ال��ف��وري��ة. ع���الوة على 
اقت�سادية  جتريه  ال��ذي  الفّعال  التن�سيق 
ذات  الأخ��رى  دب��ي مع اجلهات احلكومية 
على  احل�����س��ول  يتطلب  وال��ت��ي  ال��ع��الق��ة 
ال�سركات  لت�سجيل  اأي�ساً  منها  موافقات 
ومبا يوفر الوقت واجلهد اأمام امل�ستثمرين 
لتكملة اجراءات الت�سجيل واحل�سول على 

الرخ�سة التجارية. 
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 63
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خالد عبدحممود الطريفي ، اأردين اجلن�سية  تنازل عن كامل 
ح�سته البالغة )100%( يف املن�ساأة املذكورة اأدناه مقوماتها املادية واملعنوية وال�سم �سامال هذا البيع 
كافة املوجودات واملعدات يف املن�ساأة املباعة اىل ال�سيد/ عبده مثنى عقالن مثنى - ميني اجلن�سية ، 
يف موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات م�سماة )ال�سركة الع�سرية لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة( واملرخ�سة 
برقم )742981( من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. كما مت ان�سحاب وكيل اخلدمات ودخول 
لي�سبح  امل�ستعملة(  ال�سيارات  لتجارة  الع�سرية  )ال�سركة  من  التجاري  ال�سم  تغيري  ومت   ، اأخر 

)عبده املثنى لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة( 
�سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانوين حيال ذلك. 

  الكاتب العدل بال�شارقة    

وزارة العدل
 ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
مذكرة اإعالن بالن�شر 

الرقم 2018/1 ا�شتئناف اح�ال 
اىل امل�ستاأنف �سدها / ا�سيا اهالل 

حيث ان امل�ستاأنف / �سلطان حممد �سليمان العقرباوي 
قد اقام عليك ال�ستئناف رقم 2018/1 ا�ستئناف احوال

الح���وال  ا�ستئناف  دائ����رة  ال���س��ت��ئ��ن��اف  حمكمة  ام���ام  ح�����س��ورك  يقت�سي  وع��ل��ي��ه 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  ب��ح��ق��ك  امل��ق��ام  ال���س��ت��ئ��ن��اف  اخل��ي��م��ة يف  راأ�����ض  ال�سخ�سية 
2018/3/14 ال�ساعة العا�سرة �سباحا وذلك لالجابة على ال�ستئناف ، وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك يف 

الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف غيابيا.  
 اأمانة�شر حمكمة ا�شتئناف االأح�ال ال�شخ�شية
احمد جاوي�س        

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان  والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
علي ح�سن �سالح �سامل احلمادي ، اجلن�سية / الإمارات - وطلب الت�سديق على حمرر 
للمقاولت  العن  دان��ة  التجاري  ال�سم  البالغة 100% يف  )ت��ن��ازل(  يف ح�سته  يت�سمن 
الفنية ، ن�ساط الرخ�سة التك�سية والأر�سيات ، مقاولت فئة �ساد�سة ، كهرباء ، �سحي 
، واملرخ�ض  من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 241554 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2016/2/11 بتاريخ  ال�سادر 
حممد حمدان احلنطوبي النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

  اال�شماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة / عائ�سة احمد �سالح 
املحمودي ، تقدمت اإلينا بطلب ا�سافة م�سمى القبيلة )الطنيجي(، 
ال�سافة/ بعد  ا�سمها  ليكون   ، ل�سمها  )حممد(  ال��راب��ع  واملقطع 
ع��ائ�����س��ة اح��م��د ���س��ال��ح حم��م��د امل��ح��م��ودي ال��ط��ن��ي��ج��ي. وان م��ن له 
م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

العالن اقام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

 حك�مة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن بيع / اندماج 

)فرع  اريك�سون  ام  ال  لجيت  تليفوناكتيبو  ال�سادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
رقم  حت��ت  ال���وزارة  ل��دى  الأجنبية  ال�سركات  �سجل  يف  مقيدة  ال�سويد(  �سركة 
بي(  ايه  )اريك�سون  لي�سبح  التجاري  ال�سم  لتعديل  بطلب  تقدمت  قد   )655(
وتعديل بياناتها يف �سجل ال�سركات الجنبية تبعا لذلك نظرا لنتقال ملكيتها 

اىل �سركة )اريك�سون اي بي( بطريقة )البيع والندماج( 
ميعاد  يف  ال���وزارة  اىل  باعرتا�سهم  التقدم   احل��ق  اأ�سحاب  ال�سادة  م��ن  يرجى 

ليتجاوز ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا الإعالن على العنوان التايل : 
وز�رة �القت�شاد

 �د�رة �لت�شجيل �لتجاري
 �ض.ب )901( �بوظبي   

 دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

     اإدارة ال�شركات التجارية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
   يف  الدع�ى 2017/638  جتاري كلي    

املدعي عليه / برولوجيك�ض - �ض ذ م م 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي / مطبعة جلف الفنية التجارية 

ال�سادر  احلكم  مبوجب  بالدعوى  م�سرفيا  خبريا  تعيينا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام 
بالدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة بالدعوى وذلك يوم الثنن  املوافق 
وذلك  املالية   لال�ست�سارات  انرتا  مكتبنا  مبقر  ظهرا    12 ال�ساعة  متام  يف    2018/3/19
بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  
303  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري ، 
تليفون : 042206899 ، فاك�ض : 042206877 - يرجى الطالع و اإح�سار كافة ما لديكم من 

م�ستندات واحلر�ض على احل�سور  يف املوعد اق�ساه
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
   د. علي را�شد الكيت�ب 

 اإعالن بالن�شر
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

   يف  الدع�ى 2017/2291  جتاري كلي - دبي     
اىل املدعي عليها الثانية / خليج املعادن للحديد والهند�سة 

مبا ان املدعية / �سركة قلب املعادن - ذ م م 
املحكمة  ان  ومبا  اعاله  املذكورة  الدعوى  الدعوى  اقامت  قد 
حل�سور  ندعوكم  فاننا  الدعوى  هذه  يف  خبريا  انتدابنا  قد 
اجتماع اخلربة الأول او ح�سور ممثلكم  القانوين ال�ساعة 1.30 
بناية  الربعاء 2018/3/14 مبكتبنا بدبي عود ميثاء  يوم  ع�سر 
�سبكرتوم مكتب 102  - هاتف : 3138888-04 لتقدمي دفوعكم 

وم�ستنداتكم املوؤيدة. 
اخلبري الهند�شي/ حممد ناظم ا�شرب  4167395 050     

اإعالن بالن�شر
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اإقرار تغيري ا�شم

بطلب  املزروعي(  �سيف  هزمي  )�ساملة  املواطنة  تقدمت 
اىل حمكمة الظفرة البتدائية - ق�سم التوثيقات بتغيري 
، فمن لديه اعرتا�ض  ا�سمها من )�ساملة( اىل )�سلمى( 
يتقدم بن اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر العالن. 
 قا�شي حمكمة الظفرة - عمرو ي��شف حممد              

 

دائرة الق�شاء  
 

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب  بنغالدي�ض   : اجلن�سية   ، مياه  حمدو  عبدال�سهيد 
وال�سادرة  ال�سباغ  ملقاولت  الدهان  بيت  التجاري  ال�سم  يف  )ت��ن��ازل(   يت�سمن 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 141471 ال�سادر 
بتاريخ 1992/8/12 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ف�سل 
مياه ال�ض مياه ، اجلن�سية : بنغالدي�ض  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

 اعـــــــالن 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات - خورفكان : ال�سيد/ اأحمد عبداحلميد 
اأحمد من�سور ، اجلن�سية : م�سر بوكالته عن ال�سيد / عبداحلميد احمد عبداحلميد من�سور مبوجب 
بخورفكان  العدل  الكاتب  من  م�سدقة   SH20171108C41212 رقم  بالرخ�ض  عامة  وكالة 
يت�سمن  حمرر  على  الت�سديق  وطلبا   ، م�سر   : اجلن�سية   ، من�سور  اأحمد  عبداحلميد  �سمر  وال�سيد/ 
بتاريخ   SH20180211C56440 رقم  بخورفكان  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدق  تنازل(  )اإلغاء 
التنمية  ال�����س��ادرة م��ن دائ���رة  امل��ه��اج��ر  ال��ت��ج��اري خمبز  اأع���اله يف ال���س��م  امل��ذك��وري��ن  2018/2/12 م��ن 
التنمية  دائ��رة  يف   2005/1/8 بتاريخ   531387 رقم  املهنية  الرخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  يف   القت�سادية 
ال�سيد/ عبد  با�سم  املذكورة  الرخ�سة  �سابقا يف  واإع��ادة احلال اىل ما كان عليه  القت�سادية بخورفكان 
 ، ، وال�سيدة / �سمر عبداحلميد احمد من�سور  ، اجلن�سية : م�سر  اأحمد عبداحلميد من�سور  احلميد 
اجلن�سية : م�سر ، ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على 

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

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
را�سد بن احمد بن را�سد ال�سعدي - اجلن�سية / �سلطنة عمان  وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري الحرتايف 
لتلميع ال�سيارات ، ن�ساط الرخ�سة تلميع وتنظيف ال�سيارات ، واملرخ�ض من دائرة 
 2012/8/2 بتاريخ  ال�سادر   624060 رقم  مهنية  رخ�سة  يف   القت�سادية  التنمية 
يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ هزاع �سعيد حممد �سعيد 
املن�سوري ، اجلن�سية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1555   

املنذر / البنك العربي املتحد 
املنذر اإليه / ملياء �سالح فريد حممد العولقي - جمهول حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره  2.000.000.00 درهم )مليونان درهم( 
وما ي�ستجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد 
خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية 
املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 2401 بالطابق رقم 24  مببنى وي�ست 
هايت�ض 3 رقم 7 البالغ م�ساحته 204.11 مرت مربع واملواقف رقم KM- 56&57 على قطعة 
الر�ض رقم 412 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي طبقا لحكام القانون واملادتن )25( و )26( 
وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2018/1548   

املنذر/ �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م 
بوكالة املحامين / بدر حممد القرق واأحمد �سيف بن ماجد املطرو�سي

املنذر اإليه / �ساج �سنز - ذ م م - قطعة رقم 920-597 - جمهول حمل القامة
فان املنذرة تنذر املنذر اليها الثانية ر�سميا عن اخالل املنذر اليها الأوىل باأحكام ومواد 
موكلتنا يف حال  قبل  املعتزمة من  الخ��رى  وبالإيجراءات   اليجار  اتفاقية  و�سروط 
اخالل املنذر اليها الوىل يف تدارك تلك الإخاللت املخطر بها. اي�ساف نخطر املنذر 
اليهما ان اإيجار الفرتة التي تبداأ من 2017/4/15 وحتى 2018/4/14 �ستكون م�ستحقة 
الإيجار  وج��دول   2017/3/16 امل���وؤرخ    2 التعديل  حيث   2017/4/15 بتاريخ  التحويل 

الوارد باتفاقية الإيجار.  
  الكاتب العدل

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اإىل امل�ستاأنف �سده / خان و�سرييان - �سركة منطقة حرة 

يف  هند�سيا  خبريا  دب��ي  ا�ستئناف  حمكمة  قبل  من  م��اأم��وري��ة(  )اإع���ادة  لنتدابي  نظرا 
ايركو   / امل�ستاأنف  من  �سدكم  املرفوعة  جت��اري  ا�ستئناف    2017/2085 رق��م  ال��دع��وى 
لالعمال الفنية - �ض ذ م م  ، تقرر عقد اإجتماع خربة يوم  الأحد  2018/3/25  ال�ساعة 
الطابق   - ب��الزا  الفتان  بناية   - القرهود   - دب��ي  يف  الكائن  اخلبري  مكتب  يف   13  :  00
ال�سابع - مكتب )709( - هاتف : 2980882-04 ، وعليه اأنتم مكلفون باحل�سور �سخ�سيا 
دفاعكم  ك��ام��ل  م�ست�سحبن  اأع���اله  امل��ح��ددي��ن  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  يف  املعتمد  وكيلكم  اأو 
الجراءات  �ست�سري يف  اخل��ربة  ف��ان  ع��دم ح�سور من ميثلكم  ويف حالة   ، وم�ستنداتكم 

املكلفة بها من قبل املحكمة املوقرة. 
 اخلبري واملحكم الهند�شي    
د. �شالح الدين اي�ب الزبن 
نقال : 5642155 050 

اجتماع خربة  
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

عن 3 باي لوبنا منطقة حرة - ذ م م
ن��ح��ن ���س��رك��ة ع��ن 3 ب���اي ل��وب��ن��ا منطقة ح���رة - ذ م م  
رخ�سة جتارية رقم 94477 ، نرجو التكرم من �سيادتكم 
الع����الن ع��ن تغيري ا���س��م ال�����س��رك��ة ع��ن 3 ب���اي لوبنا 
منطقة حرة - ذ م م  اىل  ال�سم اجلديد ميزون لبنى 

عثمان منطقة حرة - ذ م م 
 لبنى عثمان 
املدير العام         

 اعالن تغيري ا�شم جتاري
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

 اإعالن بالن�شر
اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي
حمكمة  االح�ال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم
اإماراتي   ، تقدم ال�سيد/ خليفة �سعيد ثابت �سهيل ثابت ال�سويدي 
اجلن�سية  اىل حمكمة دبي ال�سرقة بطلب تغيري ا�سمه من خليفة 
�سهيل  ثابت  �سعيد  ح�سن  اىل  ال�سويدي  ثابت  �سهيل  ثابت  �سعيد 
ثابت ال�سويدي ، وعلى من لديه اعرتا�ض ان يتقدم به ايل املحكمة 

املذكورة خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س عن ق�شم خدمات االح�ال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1558   

املنذر /  ورثة نا�سر را�سد لوتاه 
املنذر اليه / كيموها للمقاولن املحدودة - اجلن�سية الإمارات 

اعالن بالن�سر 
�سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة على ال�سقة ، والبالغ قدرها  58.000 درهم وذلك 
خالل �سهر ، وال �سوف ن�سطر اآ�سفن لقامة دعوى امام مركز ف�ض املنازعات 
للعقد  وفقا  اليجارية  امل�ستحقات  كافة  و�سداد  بالخالء  للمطالبة  اليجارية 
الر�سوم   ، التعوي�سات   ، امل�سروفات   ، ال�ستهالكية  الفواتري  قيمة  ، مع  القانون 

الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املحل خايل من ال�سواغل. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1556   

املنذر /  ورثة نا�سر را�سد لوتاه 
املنذر اليه / خالد ا�سماعيل ابراهيم ا�سماعيل  - اجلن�سية الإمارات 

اعالن بالن�سر 
�سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة على املكتب ، والبالغ قدرها  45.000 درهم وذلك 
خالل �سهر ، وال �سوف ن�سطر اآ�سفن لقامة دعوى امام مركز ف�ض املنازعات 
للعقد  وفقا  اليجارية  امل�ستحقات  كافة  و�سداد  بالخالء  للمطالبة  اليجارية 
الر�سوم   ، التعوي�سات   ، امل�سروفات   ، ال�ستهالكية  الفواتري  قيمة  ، مع  القانون 

الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املكتب  خالية من ال�سواغل. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1560   

املنذر /  ورثة نا�سر را�سد لوتاه 
املنذر اليه / حممد خمي�ض حممد خلفان البدوي  - اجلن�سية الإمارات 

اعالن بالن�سر 
وذلك   75.000 ق��دره��ا   والبالغ   ، املحل  على  امل�ستحقة  اليجارية  القيمة  �سداد 
خالل �سهر ، وال �سوف ن�سطر اآ�سفن لقامة دعوى امام مركز ف�ض املنازعات 
للعقد  وفقا  اليجارية  امل�ستحقات  كافة  و�سداد  بالخالء  للمطالبة  اليجارية 
الر�سوم   ، التعوي�سات   ، امل�سروفات   ، ال�ستهالكية  الفواتري  قيمة  ، مع  القانون 

الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املحل خايل من ال�سواغل. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1562   

املخطر / ماهر جهاد العلي ابو را�ض 
بوكالة املحامية / �ساره �ساه بيك البلو�سي 

املخطر اليها / اي�سر م�سهور �سقري  - جمهول حمل القامة 
املديونية املرت�سدة لديكم مببلغ 24.500  اليه - ب�سرورة �سداد  ينذر املخطر - املخطر 
اي��ام( وذلك  درهم نظري القر�ض ح�سن النية املمنوح لكم على ان يتم ال�سداد خالل )7 
تنفيذا لحكام املواد رقمي )143.144( من قانون الجراءات املدنية واذا مل يتم ال�سداد 
خالل املدة القانونية 7 ايام من تاريخ العالن بالن�سر عندها �سي�سطر املخطر اىل اتخاذ 
الجراءات القانونية �سدكم للمطالبة  ب�سداد قيمة الفواتري وما ي�ستجد عليه من فائدة 

قانونية حتى تاريخ احلكم والر�سوم وامل�ساريف 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1559   

املنذر /  ورثة نا�سر را�سد لوتاه 
املنذر اليه / حممد يو�سف حممد مراد البلو�سي  - اجلن�سية الإمارات 

اعالن بالن�سر 
�سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة على املكتب ، والبالغ قدرها 50.000  درهم وذلك 
خالل �سهر ، وال �سوف ن�سطر اآ�سفن لقامة دعوى امام مركز ف�ض املنازعات 
للعقد  وفقا  اليجارية  امل�ستحقات  كافة  و�سداد  بالخالء  للمطالبة  اليجارية 
الر�سوم   ، التعوي�سات   ، امل�سروفات   ، ال�ستهالكية  الفواتري  قيمة  ، مع  القانون 

الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املكتب خالية من ال�سواغل. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1561   

املنذر /  ورثة نا�سر را�سد لوتاه 
املنذر اليه / بدرية ح�سن زوجة احمد ابو املالح  - اجلن�سية الإمارات 

اعالن بالن�سر 
�سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة على املحل ، والبالغ قدرها  68.000  درهم وذلك 
خالل �سهر ، وال �سوف ن�سطر اآ�سفن لقامة دعوى امام مركز ف�ض املنازعات 
للعقد  وفقا  اليجارية  امل�ستحقات  كافة  و�سداد  بالخالء  للمطالبة  اليجارية 
الر�سوم   ، التعوي�سات   ، امل�سروفات   ، ال�ستهالكية  الفواتري  قيمة  ، مع  القانون 

الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املحل خايل من ال�سواغل.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1557   

املنذر /  ورثة نا�سر را�سد لوتاه 
املنذر اليه / ميديا �سكويرد منطقة حرة - ذ م م  - ميثلها عاين ابو �سغرا 

اعالن بالن�سر 
�سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة على اللوحة العالنية خالل �سهر ، وفقا لن�ض 
ام��ام مركز ف�ض  اآ�سفن لقامة دع��وى  ، وال �سوف ن�سطر  امل��ربم  عقد اليجار 
املنازعات اليجارية للمطالبة بالخالء و�سداد كافة امل�ستحقات اليجارية وفقا 
 ، التعوي�سات   ، امل�سروفات   ، ال�ستهالكية  الفواتري  قيمة  مع   ، القانون  للعقد 

الر�سوم الق�سائية ، الزيادة القانونية مع ت�سليم املحل خايل من ال�سواغل. 
  الكاتب العدل

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعادة اعالن بالن�شر        

يف  الدع�ى 2017/2438  جتاري كلي 
القامة  حمل  جمهول  م  م  ذ   - املتحركة  للهواتف  �سارينا  عليه/1-  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ �سيلوينجز - م م ح وميثله/عبداهلل نا�سر من�سور حمد الكعبي- 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   827300.74( وق���دره  مببلغ  وال��ت�����س��امم 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام     ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة  12% من  املحاماة 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الثنن املوافق  2018/3/19   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1522   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : فيدهيا �سري رايف �ساندران 

نتيجة  درهم   )34.179.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�سر  )ميت�سوبي�سي  نوع  من  )66398/خ�سو�سي/G/دبي(  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2015( لون )احمر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1533   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : لينيلي دا�سريا تيدون 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )109.431.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )30325/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )تويوتا برادو - ا�ستي�سن( 
موديل )2015( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1539   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : انوب بالكري�سنان فاناركايا فاناركايا �ساليا 

نتيجة  درهم   )87.238.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )17026/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 
موديل )2015( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1531   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : رووادز انو باتاين�ض نيادرو 

نتيجة  درهم   )62.432.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
اماروك-  ال�سيارة رقم )99395/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )فولك�ض واجن 
بيك اب( موديل )2013( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1536   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : حممد عبا�ض حممود احل�سن 

نتيجة  درهم   )91.500.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - باجريو  )ميت�سوبي�سي  نوع  من  )96077/خ�سو�سي/P/دبي(  رقم  ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل )2014( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1503   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : تيكليويني ارايا ويلدي�سيال�سي 

نتيجة  درهم   )87.054.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )78842/خ�سو�سي/R/دبي( من نوع )مازدا 6 - �سالون( موديل 
)2016( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1535   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : عليم �سيد احمد ماديكريي �سيد 

نتيجة  درهم   )17.466.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )81026/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )هيونداي اي 20 - 
هات�سباك( موديل )2014( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1529   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : جوزيف لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )285.246.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 L1740- دبليو ام  )بي  نوع  رقم )17862/خ�سو�سي/L/دبي( من  ال�سيارة 
�سالون ( موديل )2014( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1532   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : عائ�سة خمي�ض علي �سامل خمي�ض الن�ساي 

نتيجة  درهم   )60.725.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )11808/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )لكزي�ض جي ا�ض 250 - 
�سالون( موديل )2013( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1537   

املنذر : بنك دبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : حممد اح�سان حممد ا�سف 

نتيجة  درهم   )81.170.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )50359/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )تويوتا برادو - ا�ستي�سن( 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ل��وؤل��وؤي(   )ابي�ض  موديل )2011( لون 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1518   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : هاين خمي�ض فريوز حممد ال علي 

نتيجة  درهم   )28.888.90( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )5374/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2013( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1520   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : اأحمد ق�سم ال�سيد احمد ابراهيم 

نتيجة  درهم   )55.034.93( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - تريل  اك�ض  )ني�سان  ن��وع  من  )84959/خ�سو�سي/M/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
ا�ستي�سن( موديل )2012( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1527   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : حنان حماد حممد ابوزهية 

نتيجة  درهم   )83.978.66( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )98417/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع )كيا �سورينتو - ا�ستي�سن( 
موديل )2014( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1517   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : مها ح�سن علي حممد البلو�سي 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )222.853.68( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - 200 ال�سيارة رقم )82978/خ�سو�سي/R/دبي( من نوع )لكزي�ض اي ا�ض 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  )ا�سود(   �سالون( موديل )2016( لون 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1525   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : بارتا براتيم �ساترجي 

نتيجة  درهم   )17.793.06( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )60568/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
موديل )2011( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1511   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : اجمد �سعيد امان اهلل 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )128.141.92( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 -  GX460 )لكزي�ض  ن��وع  من  )9207/خ�سو�سي/N/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  لوؤلوؤي(   )ابي�ض  لون   )2014( ا�ستي�سن( موديل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/331  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة تت�سى للطباعة والن�سر - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد  ب�سري رحمت خان  -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10297( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 941 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/529   تنفيذ جتاري  
���س��اردروف  جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان  اىل املنفذ ���س��ده/1- را�سد 
طالب التنفيذ/تاو ديزاينز - �ض ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )3048293.43( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف���ان  امل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  او خ��زي��ن��ة  التنفيذ  دره���م اىل ط��ال��ب 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/1825  عمايل جزئي             

م م  جمهول  ذ  التنظيف - �ض  �سيلفر خلدمات  املدعي عليه / 1- روي��ال  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد ع���ادل حممد ف��ه��ي��م   ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )49600 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف  رقم 
اخلمي�ض   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB991225849AE(ال�سكوى
املوافق 2018/3/15  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة : Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/4104  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ال�سعلة لتاأجري ال�سيارات - ذ م م - وميثلها مديرها / ممتاز 
على �ساه طاهر �ساه  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل - 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املال - قد  ابراهيم  ابراهيم ح�سن  �ض م خ وميثله / 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )429.131.69 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .   وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/3/14 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
   يف  الدع�ى 2018/156 اح�ال نف�س م�شلمني 

ان  العابدين  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه /1- م��روة  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د   - القبي�سي  جمعة  ع��ب��داهلل  ���س��ام��ح  امل��دع��ي/ 
الثالثاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ح�سانة.  ا�سقاط  دع��وى  ومو�سوعها  
مبنى  يف   )9( رق��م  ب��ال��ق��اع��ة   ���ض   8.30 ال�ساعة    2018/3/13 امل��واف��ق  
اأو  الأح��وال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�سم ال�سركة / �شيمكو الين لتجارة �ملعد�ت �ل�شناعية - �ض ذ م م
مل���واد ال��ب��ن��اء - ب��ردب��ي - جممع دبي  ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 103 ملك م���دار الإم����ارات 
ال�ستثمار الثانية - ال�سكل القانوين / ذات م�سوؤولية حمدودة - رقم الرخ�سة : 757659 
رقم القيد بال�سجل التجاري/ 1226633 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/19  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  بتاريخ 2018/2/19  وعلى من لديه  دبي 
املعن  �اليوبي ملر�جعة وتدقيق �حل�شابات  العنوان : حمل 2 ملك حممد خمي�ض 
خلفان اجلافلة - بردبي - الكرامة ، الهاتف : 3367200-04 ، الفاك�ض / 04-3367300 
تاريخ  من  يوماً   )45( خالل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/�اليوبي ملر�جعة وتدقيق �حل�شابات  
 ، الكرامة   - ب��ردب��ي   - اجلافلة  خلفان  خمي�ض  حممد  ملك   2 حم��ل   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   -  04-3367300  / الفاك�ض   ،  04-3367200  : الهاتف 
لت�سفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
وذل��ك مبوجب قرار  �شيمكو الين لتجارة �ملعد�ت �ل�شناعية - �ض ذ م م 
بتاريخ    العدل حماكم دبي  بتاريخ 2018/2/19 واملوثق لدى كاتب  حماكم دبي 
2018/2/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعالن ب�رود التقرير بالن�شر

   يف  الدع�ى 2016/1292  ا�شتئناف مدين 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- ر�سا دروي�ض ال رحمة - جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / منى عبا�ض عزيز اهلل ح�سن - نعلنكم 
يف   2018/3/8 بتاريخ   املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
الدعوى املذكورة اعاله ، اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبري 
املوافق  ي��وم اخلمي�ض  وق��د حت��ددت جل�سة  الدعوى  املنتدب يف 
 Ch2.E.23 بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2018/3/29

للتعقيب على التقرير.
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

 حمكمة   اال�شتئناف
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العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1509   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : ايوب �سالح ك�سمك علي امل�سرخ 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )522.818.94( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 -  S500 )مر�سيد�ض  ن��وع  من  )23746/خ�سو�سي/R/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2015( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2018   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه  : عبدالغفور لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - �ض 
ذ م م - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��دره )62.144.25( درهم 
بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الق�ساط  ب�سداد  الخ���الل  نتيجة 
املنذر لتخاذ الجراءات  �سي�سطر  الن�سر، وال  تاريخ  ا�سبوع من  وذلك خالل 
نوع )ميت�سوبي�سي  عام /دبي( من  رقم )20239/نقل  ال�سيارة  التنفيذية على 
كانرت - بيك اب( موديل )2015( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1515   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : �سعيد العميم 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )22.479.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 2.5S  - )ني�سان  ن��وع  من  )24553/خ�سو�سي/H/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على 
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  )ف�سي(   ل��ون   )2009( موديل   )ALTIMA

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1512   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : ويل ا�سرتيت للمالحة - �ض ذ م م 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )68.445.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 FH12- )فولفو  نوع  من  )15441/خ�سو�سي/H/دبي(  رقم  ال�سيارة  على 
قاطرة( موديل )2004( لون )ابي�ض ازرق(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1523   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : ديبو موهان موهان راجهافان 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )24.593.67( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )37434/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا ياري�ض - �سالون( 
موديل )2009( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1519   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : حممد حممد جميل ال ال�سلطان الغوري 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )23.563.08( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 )MONDYO  - نوع )فورد  ال�سيارة رقم )38628/خ�سو�سي/Q/دبي( من 
موديل )2011( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1528   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : �ساجد مالك مالك عا�سق حممد 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )50.248.75( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 )COROLLA XIL1 دبي( من نوع )تويوتا/C/ال�سيارة رقم )54377/خ�سو�سي
موديل )2011( لون )ذهبي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1524   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : كينك لتجارة ال�سماك الطازجة - �ض ذ م م 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )34.755.03( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )72616/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا بيك اب - بيك اب( 
موديل )2012( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1514   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
انتجريتد   - �سابقا   - م  م  ذ  ���ض   - الفنية  للخدمات  احلقيقي  خ��ط   : ال��ي��ه  امل��ن��ذر 
كون�سبت للخدمات الفنية- �ض ذ م م - تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ 
وقدره )44.765.00( درهم نتيجة الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد 
البيع بالتق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ 
نوع  م��ن  )25283/خ�سو�سي/E/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات 
)تويوتا هاي اي�ض - با�ض( موديل )2011( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1506   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : ها�سم خان رقيم خان 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )21.152.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 )COROLLA -  دبي( من نوع )تويوتا/R/ال�سيارة رقم )36593/خ�سو�سي
موديل )2009( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1530   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : �سا�سي بوليكال املرحوم كاربان 

درهم   )39.218.62( وق����دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رع��ة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل���ن���ذرة  ت��ن��ذر 
بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الق�ساط  ب�سداد  الخ���الل  نتيجة 
املنذر لتخاذ الجراءات  �سي�سطر  الن�سر، وال  تاريخ  ا�سبوع من  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم )63172/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا - 
FORTUNER( موديل )2012( لون )لوؤلوؤي(  واملمولة ل�ساحلكم من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1526   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : في�سل برويز حممد برويز 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.478.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 )TIDA  - )ني�سان  ن��وع  م��ن  )93837/خ�سو�سي/G/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
موديل )2008( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1521   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه  : �سافيا �ساجي براتابان 

اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )53.764.95( درهم نتيجة  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )38616/خ�سو�سي/L/دبي( من نوع )مازدا - 6( موديل )2012( 
لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
الدع�ى رقم  2017/3006  جتاري جزئي اأب�ظبي

املدعي / اأمك�ض ال�سرق الأو�سط - �ض م ب - فرع دبي 
املدعي عليه / �سميح اهلل خان متن اهلل خان 

ارجو اإعالن املدعي عليه بالن�سر ح�سب ال�سيغة التالية حل�سور اجتماع خربة 
ال�سيد �سميح اهلل خان متن اهلل خان 

 يرجى العلم باأن اأمك�ض ال�سرق الأو�سط - �ض م ب - قد رفعت �سدك الدعوى 2017-3006 
جتاري جزئي ابوظبي - وعليه ارجو ح�سور اجتماع خربة بتاريخ 2018/3/15 ال�ساعة 
احلادية ع�سرة والن�سف �سباحا يف مقر اخلبري الكائن يف دبي اأبوهيل بجوار حمطة 
مرتو القيادة بناية اآر كي اإم مكتب 5 امليزانن هاتف 0505257979 لتقدمي ما لديك 
ح�سب  التقرير  اإع���داد  �سيتم  ميثلك  م��ن  او  ح�سورك  ع��دم  حالة  ويف  م�ستندات  م��ن 

امل�ستندات املقدمة من املدعية. 
اخلبري امل�شريف / حممد مطر �شليم  
خبري م�شريف معتمد من وزارة العدل �شجل رقم 342 

 اجتماع خربة 
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/101 عقاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-وقا�ض ح�سن خان ح�سن تف�سل  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سيدة نعيم الن�ساء وميثله / مبارك عبداهلل القيطي امل�سعبن   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه ان يرد للمدعية مبلغ 182.100 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع 
امل��ح��ام��اة بحكم م�سمول  ات��ع��اب  ب���الداء وامل�����س��روف��ات وال��ر���س��وم ومقابل  ال��زام��ه 
بالنفاذ املعجل وبال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/3/18  
ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/1966   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- بنورة �سالح مالزم الكنعان 2- فاطمة �سالح مالزم 
رويال  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  الكنعان  
امل��ح��دودة وميثله / حبيب  الو���س��ط(  )ال�سرق  للتاأمن  الين�ض  �سن  ان��د 
حممد �سريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )47733( درهم بالت�سامم  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2018/311  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-الغرير لالن�ساءات املنيوم �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/رويال 
مامز لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م وميثلها/يو�سف مرت�سى �سبو وال قد اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/3/6 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة مبثابة 
ال��دور يف اجل��دول ما مل يتفق  املو�سوه بندب اخلبري احل�سابي �ساحب  الف�سل يف  احل�سوري وقبل 
م�ستندات  من  ومابه  الدعوى  ملف  على  الط��الع  مهمته  تكون  ا�سبوع  خالل  تعيينه  على  الطرفان 
عليها  املدعي  وال�سركة  املدعية  ال�سركة  اىل  والنتقال  م�ستندات  ا�سول  من  له  يقدم  ان  وماع�سى 
من  وتنفيذه  تقدميه  مت  وم��ا  التعامل  طبيعة  وبيان  احل�سابية  والدفاتر  ال�سجالت  على  لالطالع 
اعمال وتوريد من قبل املدعية ل�سالح املدعي عليها وقيمته وامل�سدد واملرت�سد وت�سفية احل�ساب بن 
اتعاب اخلربة  املحكمة كامانة حتت ح�ساب  الطرفن وح��ددت مبلغ ثالثة الف درهم تودع بخزينة 
وكلفت املدعي �ساحب عبء الثبات ب�سدادها، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء:2018/3/13 

 .ch1.C.14:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/2740  جتاري جزئي 

حمل  جمهول  ال�سام�سي  يو�سف  حممد  يو�سف  ع��ب��داهلل  عليه/1-حميد  امل��دع��ي  اىل 
امل��ذك��ورة اع��اله وعليه  امل��دع��ي/دار التمويل ���ض.م.ع قد اق��ام الدعوى  القامة مبا ان 
التايل:حكمت  التمهيدي  احل��ك��م  ب���ت���اري���خ:2018/1/29  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املحكمة اخلبري امل�سريف �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته 
والنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  وم�ستنداتها  ال��دع��وى  ملف  على  الط���الع 
الورقية  امل��را���س��الت  والط����الع على  الم���ر  ل��زم  ان  وامل��دع��ي عليها  امل��دع��ي��ة  اىل مقر 
واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت 
امانة خربة وقدرها اربعة الف درهم والزمت املدعي ب�سدادها، وحددت لها املحكمة 

 .ch1.C.12:جل�سة يوم الثنن:2018/3/26 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/415  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/دبل كروان ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم عبداهلل  الهند�سي �ض.ذ.م.م وميثله:امريه  املدعي/م�سنع اخلليج  ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الب�ستكي  بور  كمال  عبدالواحد 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )199500( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
التام  ال�����س��داد  وح��ت��ى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
فاأنت  ل��ذا   ch.1.C.14:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30���ض  امل���واف���ق:2018/3/22 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1106  جتاري كلي

مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  واخل�سار  الفواكه  لتجارة  لند  عليه/فروت  املدعي  اىل 
ال�سيد/تاى  وميثلها  ليمتد  فيجيتابلز  ان��د  فروت�ض  ان  فويو  جينينج  املدعي/�سركة  ان 
الزام املدعي عليها بان  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  دوجن هواجن �سيني اجلن�سية قد 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )161.191.36( دولر امريكي ويعادل مبلغ )591.572( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم 
وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
لذا   ch.2.E.22:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/21  الربعاء  يوم  جل�سة 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/146  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ام��ي��د ت��ور���س��ون��وف جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي/رويال تريب لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  والفائدة  دره��م   )43610( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
امل����واف����ق:2018/3/22  ي���وم اخلمي�ض  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت  وامل�����س��اري��ف. 
ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/149  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-اقبال �سيد زار �سيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

���ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل  ال�سيارات  رويال تريب لتاأجري 
 )30000( وق��دره  املطالبة مببلغ  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت  والر�سوم  والفائدة  درهم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.14 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   8.30 ال�����س��اع��ة   2018/3/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/2604  جتاري كلي
املدعي عليه /1-ايفنت�ض انرتنا�سونال للتجارة م.م.ح جمهول حمل القامة مبا  اىل 
�سعود  بنت  فوزية  الم��رية  ل�ساحبتها  للتجارة  ال�سحراء  ال��وان  املدعي/موؤ�س�سة  ان 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالعزيز  ب��ن 
مببلغ وقدره )340.808( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره 
)1.250.765( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
 2018/3/18 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/3689  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- عالء الدين يحي عبدالقادر حممد جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/12/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل �سركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للم�سرف املدعي عن عقدي املرابحة مبلغ اجمايل وقدره )286.802.46( 
اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليه  املدعي  وال��زم��ت  دره��م 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1440  عمايل جزئي
جمهول  �������ض.ذ.م.م   ال��داخ��ل��ي  للت�سميم  م��ي��ك��رز  1-���س��ت��اي��ل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم����ل الق����ام����ة مب����ا ان امل����دع����ي /����س���ع���ب���ان حم���م���ود حم���م���د حم���م���ود ق����د اأق�����ام 
 15079( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك 
رقم  وامل�������س���اري���ف  وال����ر�����س����وم  دره������م   )2000( ع������ودة مب��ب��ل��غ  وت����ذك����رة  دره�������م( 
الحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB180377696AE/2018:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   08.30 ال�ساعة   2018/4/1 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1948  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سباط للنقل الربي العام ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /مالك مهدي خمي�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   44875( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB180796671AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
 ch1.B.10:بالقاعة 09.30 �ض  ال�ساعة   2018/3/18 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/8489  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بلد ماك للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /را�سد انور حممد انور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   20605( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173440420AE/2017 وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2018/3/19 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2154  عمايل جزئي

جمهول  ����ض.ذ.م.م   املعدات  لتجارة  انرتنا�سيونال  1-انتيك�ض   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سكندر  /ا�سان  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )60751 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180169445AE وحددت لها 
 ch2.E.22:بالقاعة 08.30 �ض  ال�ساعة   2018/3/25 املوافق  الحد  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/11738  عمايل جزئي
جمهول  ������ض.ذ.م.م   الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  1-ال�سمايل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /جمتبى اك��رم حممد اك��رم ممتاز ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   20320( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف يف  وب��ال��ر���س��وم  وق���دره )1400( دره���م  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
املوافق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   AE178495723MB:رقم
2018/3/18 ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/1124  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  الكهربائية  املدعي عليه / 1-دان��ة للطاقة  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ام��داد اهلل قد  املدعي /غ��ف��ران  ان  مبا 
درهم   )1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18588( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb178232607ae وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى 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 الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1596  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي يو كيه للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  اوج��ب��ون��ا  ننامييكا  /�سندى  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5120 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180278828AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/1 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة رقم
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/11496  عمايل جزئي
جمهول  �����ض.ذ.م.م  الغذائية  امل���واد  لتجارة  الذهبي  1-الن�سر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /نظام اهلل خان �ساه عامل خان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15570 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB1787866767AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )2000(
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/2133  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كمال ح�سمت لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عاطف �سامي حممد �سحاته حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10553 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
 MB180756411AE:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ادارة  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2018/3/25  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/9268  عمايل  جزئي 
املعامالت  وتخلي�ض  الع��م��ال  رج��ال  خلدمات  ال�سامخ  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول 
2018/1/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بابي جاين فاميالرفالوجمي 
بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )29803( درهم وتذكرة عودة اىل 
التحقت بخدمة �ساحب عمل  نقدا ما مل تكن قد  يقابلها  او ما  وطنها عينا 
اخر والزمتها امل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/6311  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هو دي كري ل�سيانة املباين �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/1/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  خالد  حممد  ملك  عا�سف  ل�سالح/حممد  اع��اله  امل��ذك��ورة 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )17200( 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 ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/3669  عمايل  جزئي 
ال��ع��اب��دي��ن خ��ان جمهول  زي��ن  الكبري خ��ان  ع��ل��ي��ه/1- حممد ح�سن  امل��ح��ك��وم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/2  يف 
بالزام  العابدين  زين  خان  الكبري  ح�سن  ل�سالح/حممد  اعاله  املذكورة  الدعوى 
وت��ذك��رة عودة  دره��م   )19.613( م��ق��داره  مبلغا  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى 
اىل موطنه عينا على الدرجة ال�سياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب 
عمل اخر والزمت املدعي عليه . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/8406  عمايل  جزئي 
املدعي/ ان  الق��ام��ة مب��ا  دب��ي نوفا ذ.م.م جمهول حم��ل  ع��ل��ي��ه/1- فندق  امل��دع��ي  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ا�سون�سيون  جانال  ا�سبريانزا 
بالزام  ا�سون�سيون  ل�سالح/ا�سبريانزا جانال  اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/11/2  يف 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )28.225( درهم وتذكرة عودة ملوطنها عينا او 
مقابلها نقدا ما مل تكن قد التحقت بالعمل لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�سيبها  م��ن  املدعية  واع��ف��ت  امل�سروفات  م��ن 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/6671  عمايل  جزئي 
اىل اخل�سم املدخل/1- موؤ�س�سة بيج �سو ايفنت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
  2018/1/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  حممد  مفلح  ن��ادر 
يف  ح�سوريا  املحكمة  بحكمت  حممد  مفلح  ل�سالح/نادر  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
مواجهة املدعي ومبثابة احل�سوري يف مواجهة اخل�سم املدخل اول:عدم قبول الدعوى 
يف مواجهة املدعي عليه )فندق ن�سيمة رويال( لرفعها على غري ذي �سفة - ثانيا:قبول 
با�سا  �سلطان  ب�سفتها مالكة مطعم  ايفنت(  �سو  بيج  املدخل )موؤ�س�سة  ادخال اخل�سم 
من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . خ�سم 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/8451  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ال�سرح للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/10/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
باأن  عليها  املدعى  بالزام  ابوبكر  ويليل  الدين  �سم�ض  الدين  �سم�ض  ل�سالح/�سانو 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )34.938( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة 
ال�سياحية عن او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/12944  عمايل  جزئي 

نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  دم�سق  بوابة  مطعم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/2/4  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
ل�سالح/حممد ح�سنى حممود حممد �سعيب بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )12650( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر وعند تنفيذ هذا احلكم وباملنا�سب من 
الر�سوم وامل�سروفات ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/575  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- التقنية العالية لتجارة الكمبيوتر جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد مبن فريد احمد وميثله:هاين رجب مو�سى 
عبداهلل اجل�سمي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )74507.76( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )5167( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدع�ى 2018/24  اح�ال نف�س غري م�شلمني

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- ���س��وين ج���اوت���ام ف��ي��ب��ن ك���وم���ار ���س��ي��ن��غ جمهول 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اول���ض  ابهيناف  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
املوافق   اخلمي�ض  ي��وم   جل�سة  لها  وح���ددت  لل�سرر.  ط��الق  ومو�سوعها 
الحوال  مبنى  يف   )3( رق��م  بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة     2018/3/22
ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/1896 تنفيذ مدين  
املرزوقي  جمهول حمل  �سريف  املنفذ �سده/1-  عي�سى حممد  اىل 
المارات  اقليم  العاملية  دب��ي  التنفيذ/موانئ  طالب  ان  مبا  القامة 
م.م.ح وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )116059(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1064  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- العقيلي للتجارة �ض.ذ.م.م 2- حبيب حممد �سعيد 
حممد العقيلي املرزوقي/ب�سفته من ورثة املرحوم/حممد �سعيد حممد 
العقيلي املرزوقي  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / علي حم�سن 
�سرافان جهار�سوقي وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/950 جتاري كلي بتاريخ:2017/6/1     
 10.00 ال�ساعة   2018/3/20 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدع�ى 2017/337  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-جوى بهافان كامال�سانان  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/468 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/4/11 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدع�ى 2017/390  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة �سيلي ويلي التجارية �ض.ذ.م.م 2- �سيلي ويلي فود 
اند بيفراج اند�سترييز �ض.ذ.م.م 3- ت�سيلي ويلي لل�سناعات الغذائية م.م.ح 4- 
�ساتي�سا فينكاتار امانا 5- مامتا �ساتي�سا كومبا�سي جاجانات جانيجا  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع قد ا�ستاأنف/ 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/339 تظلم جتاري     
م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2018/4/4 امل��واف��ق  الرب���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 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/479 تنفيذ جتاري

�����ض.ذ.م.م   ال��ع��ام��ه  للتجارة  ج��ل��وب��ال  اآر  ت��ي  اك�����ض  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�س�سة البحر للنقليات ملالكها 
الكبان  حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحيم 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )526209( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/176 تنفيذ جتاري

ت���داول م��ي جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل املنفذ ���س��ده/1- �سركة 
طالب التنفيذ/يو�سف امن وجيه حممد ممدوح يو�سف وميثله:�سالح 
ح�سن حممد مبا�سري قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )284306( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/312  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/ام اي �سولو�سنز - منطقة حرة ذ.م.م 2- تورج ح�سن عبا�سبور 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )فرع �سارع ال�سيخ زايد( 
املدعي عليهما مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
التاخريية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )5.980.000(
ي��وم الحد  ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�سة  ال�����س��داد  ت��اري��خ ال�ستحقاق وح��ت��ى  9% م��ن 
فاأنت مكلف  لذا   ch.1.C.15:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/25 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/293  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/اأردوان دهقان نريي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة 
�سانيدو تريدينغ م.د.م.�ض واأخر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سل 
�سي(  �سي  ام  دي  تريدينج  �سانيدو  �سركة  الوىل  املدعية  ال�سركة  من  عليه  املدعي 
نقل ملكية ا�سهم املدعي عليه يف ال�سركة املدعية الوىل ل�سالح املدعي الثاين الزام 
الثنن  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليه 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.E.22:بالقاعة ال�ساعة:09:30�ض  امل���واف���ق:2018/3/26 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
اىل  ال��دع��وى  ب��اإع��ادة  ونخطركم   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

حمكمة اأول درجة. 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/2408  جتاري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- خالد �سهاب ابراهيم الكيت العلي جمهول حمل القامة 
الدعوى  بتاريخ 2018/1/8  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
املدعي  بالزام  عامة  م�ساهمة  �سركة  الهالل  ل�سالح/م�سرف  اع��اله  املذكورة 
عليه بان يوؤدي للبنك املدعي )م�سرف الهالل( مبلغ )6.959.935.76( درهم 
مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/258  جتاري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- بريفيا انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- راجيني�ض �سانكري 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ماثور  �سانكري  بيو�ض   -4 �سانكري  كولديب   -3 ماثور 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/11/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
�سيتي بنك ان ايه بالزام املدعي  عليهم ان يوؤدوا بالت�سامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ 
مقداره )2.011.333.81( درهم وفائدة ب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ:2016/10/13 
وحتى متام ال�سداد والزامكم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 4721 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه :  ا�سرف كيز هاكيدات ابو  

درهم   )55،118.56( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /O/ خ�سو�سي   /39273  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
املنذر مع  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  – ا�ستي�سن  ) ميت�سوبي�سي باجريو 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )6006 /2018 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها : الفائز لتاجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م   

درهم   )38،766.30( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 39120/ خ�سو�سي /B/ عجمان ( من نوع 
) ني�سان �سني 1.5 – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/5587 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليه :  عمر �سعيد جمعه عيد ال�سام�سي.  

درهم  وق��درة )114،782.00(  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  85319/ خ�سو�سي /13/   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
مع  املنذر  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) – ا�ستي�سن  فور�سرن  تويوتا   ( ن��وع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )6008 /2018 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  الفائز لتاجري ال�سيارات و احلافالت ذ.م.م .   

درهم   )48،942.45( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 39126/ خ�سو�سي /B/ عجمان ( من نوع 
) ني�سان �سنرتا – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 4728 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه :  را�سد خان نيازى حممد اقبال خان.  

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )111،360.00( درهم  تنذر املنذره املنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 5604/ خ�سو�سي /B/ عجمان ( من نوع ) 
املنذر مع حفظ  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  – �سالون  انفينيتي جي37 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/6004 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها : الظفره لتاأجري ال�سيارات .  

درهم   )15،343.92( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 66073/ خ�سو�سي /2/ ال�سارقة ( من نوع 
) هايونداي اك�سنت – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/4710 (

املنذر  : بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�سابقا( .
املنذر اإليه :  ديني�ض جون ايزيل .   

درهم   )75،602.55( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  26460/ خ�سو�سي /10/   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
نوع ) فورد ا�سكيب – ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/6007 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  الفائز لتاجري ال�سيارات واحلافالت ذ.م.م  

درهم   )48،942.45( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 39123/ خ�سو�سي /B/ عجمان ( من نوع 
) ني�سان �سنرتا – �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/5589 (

املنذر : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي.
املنذر اإليها :  رويه را�سد حمدان  

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )181،973.40( درهم  ينذر املنذر املنذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  32105/ خ�سو�سي /11/   ( رقم  ال�سيارة  التنفيذية على 
نوع ) كاديالك �سي تي ا�ض يف – كوبيه ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/11  ا�شكاالت مدنية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:18/2018 تنفيذ مدين

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:خط ال�سماء لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 حممد اح�سن قدير ا�سلم ، جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

ال�ساعة:11:00 �ض  امل��واف��ق:2018/3/13  الثالثاء  بانه قد حتددت جل�سة يوم  نعلنكم 
والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف  ال�سكال اعاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1062  ا�شتئناف مدين    

امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ع��ل��ي ���س��ال��ح ال�����س��واب 2- م��ع��ن ح�سن  اىل 
ع��ل��ي  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / حم��م��د �سالح 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  زي��دان  حممود 
بتاريخ:2017/8/14 وحددت لها جل�سه  1522/2017 مدين جزئي  
يوم الحد  املوافق 2018/4/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.17 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 12272 بتاريخ 2018/3/12   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/2312  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  ذ.م.م   والتطريز  للخياطة  ا�سرباندو   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
قد  الها�سمي   عبدالوهاب  بنت  ام��ال   / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2017/6148  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/12/7     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/3/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/59  مدين كلي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ال�سحماين  را�سي  خالد  /1-ميا�سه  عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  امل�سايبة  ابراهيم  علي  عبداهلل  ر�سيد وميثله:ب�سار  عبدالكرمي  املدعي/نيكار 
عليك الدعوى ومو�سوعهاالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ )1.129.000( درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
الزام  كتعوي�ض  دره��م   )2.000.000( مببلغ  املدعية  بتعوي�ض  والزامها  ال�سداد  مت��ام 
املدعي عليهما بكافة ر�سوم وم�ساريف الدعوى. وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض   2018/3/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/3076  مدين جزئي
ان  الق��ام��ة مبا  ا�سرائيل جمهول حمل  ���س��وك��ودوزى  عليه /1-امي��ان��وي��ل  املدعي  اىل 
اأقام  قد  احلو�سني  عبداهلل  عبدالرحيم  وميثله:حبيب  تانا  �سانتيالل  املدعي/�سودير 
مبلغ  للمدعيان  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وقدره )85000( درهم و )50000( درهم كتعوي�ض تكميلي والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سدا التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
 8.30 ال�ساعة  املوافق 2018/3/26  الثنن  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  املعجل بال 
�ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/396  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/جل بيج مري بيج جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
جمعة خان �سري خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة 
ونفاذ عقد بيع ال�سيارة ونقل املخالفات با�سم املدعي عليه والزام املدعي عليه 
بالر�سوم وامل�سروفات. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/3/20 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch.2.D.17:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/89  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/املا�سة ورلد وايد ريل ا�ستيت ليمتد )�سركة اجنبية( جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ار�ض حممد طيب نيك بن قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة ببطالن او بف�سخ العقد بن املدعي واملدعي عليها بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )1.105.046.83( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 ch.1.B.8:جل�سة يوم الحد املوافق:2018/3/18 ال�ساعة:11:00�ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/346  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�سوبرمي فود �سريفي�ض جي ام بي ات�ض اند كو كيه جيه - فرع دبي جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/�ستابل فودز للتجارة ���ض.ذ.م.م وميثله:حمد علي حممد بن 
بان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �ساملن 
الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  دولر   )91.475( وق��دره  مبلغ  بالت�سامن  للمدعي  توؤديا 
املطالبة حتى  تاريخ  القانونية بواقع 9% من  الفائدة  مببلغ وق��دره )336.171( درهم مع 
وحددت  والت��ع��اب.  وامل�سروفات  بالر�سوم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  وال��زام  ال�سداد  متام 
 ch.1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/3/15  اخلمي�ض  يوم  جل�سة  لها 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     
 ا�سم ال�سركة وعنوانها : لوميالت لتجارة ادوات النارة ولوازمها )�ض.ذ.م.م.(

 رقم الرخ�سة / 724961   ال�سكل القانوين :   �سركة ذات م�سئولية حمدودة.  
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   .1152000  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م 
بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية 
ال�سركة  حتت رقم 2018/30815بتاريخ 2018/02/08  وبتعين امل�سفي املذكور 
اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب 
يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى  العدل  
مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – ت /2955248  �ض ب/8540  ، م�سطحبا 
معة كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.  
 دائرة التنمية االقت�شادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون .
ا�سم ال�سركة وعنوانها : لوميالت لتجارة ادوات الن��ارة ولوازمها )�ض .ذ.م.م.( رقم الرخ�سة  / 
البطن   – رق��ة  – دي��ره  امل�سعود  )14-301( ملك عبداهلل حممد  رق��م  العنوان: مكتب    724961
ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سئولية حمدودة. رقم القيد بال�سجل التجاري : 1152000  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل 
 2018/02/08 بتاريخ  لل�سركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
وبتعين    2018/02/08 بتاريخ   2018/1/430815 املحرر    رقم  حتت  العدل  الكاتب  لدي  واملوثق 
امل�سفي املذكور اأعاله للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب 
الكائنة  مكاتبة  يف  املعين  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى  ال��ع��دل.  
– �ض ب  – ت: 2955248  – مكتب رق��م )204( بناية الغامن اجل��دي��دة.  – بور�سعيد  – دي��رة  يف 
ن�سر  تاريخ  يوما من   45 وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  8540 م�سطحبا   :

هذا العالن.

دائرة التنمية االقت�شادية 

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12272 بتاريخ 2018/3/12   
 الدع�ى رقم  2018/73 جتاري جزئي - حمكمة اأب�ظبي االبتدائية  

املدعي عليه / اجلزيرة اجلديدة للنقليات واملقاولت العامة 
نظرا لوجود دعوى مرفوعة �سدكم من ال�سيد/ ف�سل ربي حممد نبي امام 
حمكمة ابوظبي البتدائية ، ونظرا لتعييننا خبريا حما�سبيا يف الدعوى 
امل�سار اليها مبوجب احلكم ال�سادر به فاننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة 
وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/3/20 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا 
 -  0529900993  : املحمول  رقم  على  باخلبري  والت�سال  اخلربة  مبكتب 
يرجى الطالع واح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات مرتجمة اىل اللغة 

العربية واحل�سور يف املوعد املحدد.  
اخلبري املحا�شبي 
د/ اأن�شار حممد اأحمد �شديق    
حمم�ل  0529900993  

اإعالن اجتماع خربة بالن�شر 
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34
مهرجان اأبوظبي للأفلم العلمية يختتم دورته الرابعة و�صط ا�صتقبال جماهريي 

وفد من كبار ال�صخ�صيات الإعلمية يزور فعالية »املغرب يف اأبوظبي«

»الوطني للإعلم« و»الرتبية والتعليم« يعلنان اأ�صماء الفائزين مب�صابقة »رادار القراءة«

•• اأبوظبي - الفجر

العلمية،  ل���الأف���الم  اأب��وظ��ب��ي  اخ��ت��ت��م م��ه��رج��ان   
والذي ا�ست�سافه مركز الفنون بجامعة نيويورك 
عطلة  خ��الل  الرابعة  دورت���ه  فعاليات  اأب��وظ��ب��ي، 
يف  كبرياً  املا�سي، حمققاً جناحاً  الأ�سبوع  نهاية 
اجل��م��ع ب��ن ال��ف��ن وال��ع��ل��وم �سمن اإط���ار تعاوين 

م�سرتك.
 وبرهن املهرجان، الذي اأقيم بن 8-10 مار�ض 

الكثيف  الإقبال  على جناحه الالفت من خالل 
ل��ل��ج��م��ه��ور ع��ل��ى م���دى اأي���ام���ه ال��ث��الث��ة. وتولت 
العاملية  املوؤ�س�سة  فيلمز،  �ساين�ض  اإمياجن  �سركة 
املهرجان  تنظيم  العلمية،  بالأفالم  املتخ�س�سة 
يف اأبوظبي والذي قّدم باقة وا�سعة من الربامج 
العلمي،  واأف�����الم اخل��ي��ال  ال���رائ���دة،  ال��وث��ائ��ق��ي��ة 
الإمارات  دولة  املذهلة من  التجريبية  والأف��الم 

ومنطقة اخلليج العربي وخارجها. 
حفل  اإق���ام���ة  الأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  و���س��ه��دت 

من  امل�ساركون  ال�سبعة  الفنانون  ق��ّدم  ا�ستقبال 
ب��رن��ام��ج املهرجان،  مل��ح��ة م��وج��زة ح���ول  خ��الل��ه 
وتال ذلك العر�ض الأول يف دولة الإمارات لفيلم 
الذي  ال��ف��ي��ل��م  وي�ستعر�ض   )JANE( ج��اي��ن 
م�سرية  جيوغرافيك‘  ’نا�سيونال  قناة  قدمته 
الباحثة البيئية جاين جودال املهنية واأبحاثها. 
العلمي  اخل��ي��ال  معر�ض  افتتاح  الفيلم  واأع��ق��ب 

هايربد فيوت�سرز. 
جل�سات   3 عقد  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  و�سملت 

 Fragile( ‘حياة ه�سة’ تناولت فيلم  حوارية 
Lives(، بالإ�سافة اإىل عر�ض فيلم ’اأنري�ست‘ 
)Unrest( خالل فرتة امل�ساء. واأعقب عر�ض 
ال��ف��ي��ل��م ان��ع��ق��اد جل�سة ن��ق��ا���س��ي��ة م��ع اث��ن��ن من 
املدراء هما: جيم �سافيو، حما�سر ق�سم الكتابة 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي؛ والفنانة الكويتية 

زهرة املهدي.
 وب���������داأت ف���ع���ال���ي���ات ال����ي����وم ال���ث���ال���ث والأخ�������ري 
وعر�ض  للمعر�ض  ح��واري��ت��ن  جل�ستن  ب��اإق��ام��ة 

الهجينة  امل��خ��ل��وق��ات  الق�سري  للفيلم  �سباحي 
ت�سمن  حيث   ،)Hybrid Creatures(
نواه  امل��خ��رج  م��ع  ال��ع��ر���ض  بعد  م��ا  نقا�ض  جل�سة 
قائد  اإىل  بالإ�سافة  جرو�سمان،  وجوليا  هوتون 
كوزميك  احلية  املو�سيقى  وم���وؤدي  الأورك�����س��رتا 
نيمان، وموؤ�س�ض �سركة ’اإمياجن �ساين�ض فيلمز‘ 

ومديرها التنفيذي األيك�ض غامبيز.
اأب��وظ��ب��ي ل��الأف��الم العلمية   واخ��ت��ت��م م��ه��رج��ان 
م�ستوى  على  الأول  بالعر�ض  فعالياته   2018

لفيلم  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
 )Marjorie Prime( ‘برامي ’مارجوري 
ل��وي�����ض �سميث وج����ون ه���ام وتيم  ب��ط��ول��ة  )م���ن 
جل�سة  عقد  جانب  اإىل  ديفي�ض(،  وجينا  روبينز 
ن��ق��ا���ض م���ا ب��ع��د ال���ع���ر����ض م���ع م��ن��ت��ج��ي الفيلم 
اإىل  اإ�سافة  روبينز،  واإي�سن  �سينجر  اأوري  وه��م 
رامي�ض جاغاناثان، نائب مدير جامعة نيويورك 
اأبوظبي ل�سوؤون ريادة الأعمال والبتكار واملدير 

الإداري حلا�سنة الأعمال >�ستارت اإيه دي<.

••  اأبوظبي، رم�شان عطا

قام وفد من كبار ال�سخ�سيات الإعالمية برئا�سة الدكتور علي بن متيم، مدير 
عام �سركة اأبوظبي لالإعالم، بزيارة اإىل فعالية »املغرب يف اأبوظبي«، التي تقام 
الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  برتحيب 
اململكة  ع��اه��ل  ال�����س��اد���ض  حممد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة  �ساحب  وب��رع��اي��ة  اهلل،  حفظه 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  ال�سقيقة، وبدعم �ساحب  املغربية 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، والتي افتتحها يوم 6 مار�ض 
احلايل �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة 
نائب  نهيان،  اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  اأبوظبي، وتقام مبتابعة واهتمام 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، وذلك يف اإطار تعزيز ودعم العالقات 
التاريخية والأخوية التي جتمع دولة الإمارات العربية املتحدة باململكة املغربية 

يف جميع املجالت.
وبهذه املنا�سبة اأ�ساد الدكتور علي بن متيم، مدير عام �سركة اأبوظبي لالإعالم، 
بالتنظيم املتميز لفعالية »املغرب يف اأبوظبي« معرباً عن �سعادته مبا �ساهده من 
اأن  اإىل  حرفية ومهنية عالية تعرب عن عراقة واأ�سالة الرتاث املغربي، م�سرياً 
�سورها  باأبهى  تتجلى  املغربية  واململكة  الإم���ارات  دول��ة  بن  املتميزة  العالقات 
الثقافة  اأن  الوقت على  ذات  يف  م��وؤك��داً  الفعاليات،  ه��ذه  تنظيم مثل  من خ��الل 
ت�سكل عاماًل هاماً لنقل املعرفة، واإن وجود الفعالية بهذا امل�ستوى املتميز الراقي 
ي�ساهم يف تعريف املواطنن واملقيمن يف الدولة على الثقافة والرتاث املغربي 

العريق والأ�سيل.
م�سيداً  املنظمة  العليا  اللجنة  اإىل  اجلزيل  بال�سكر  متيم،  بن  الدكتور  وتوجه 
الزائر  تنادي  التي  وباأن�سطتها  اأبوظبي«  يف  »املغرب  لفعالية  الراقي  بالت�سميم 

اأو بالعرو�ض املو�سيقية التي ُتعرب عن  من كل مكان �سواء بالأعمدة الرخامية 
جميع زوايا الرتاث املغربي الفني.

الوطني  املجل�ض  ع�سو  اليبهوين،  �سهيل  مطر  �سعادة  الوفد  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
الحتادي، رئي�ض اللجنة العليا املنظمة لفعالية »املغرب يف اأبوظبي«، حيث بداأت 
عة  املر�سّ الأر���ض  البوابة اخل�سبية ال�سخمة، م��روراً على  الزيارة بالدخول من 
مبليوين قطعة زليج، وباجلدران الزاهية الألوان، والأعمدة الرخامية الأنيقة، 
عرو�ض  مبتابعة  اجل��ول��ة  لت�ستكمل  النحا�سية،  ب��ال��ري��ات  امل��ت��الأل��ئ  وال�سقف 

مو�سيقية امتزج فيها التقليدي بالروحي، والقروي بالع�سري.
ومت التوجه بعدها اإىل ركن ال�سناعة التقليدية حيث مت اإلقاء ال�سوء على خربة 
وحنكة وعبقرية ال�سانع املغربي يف العديد من احلرف اليدوية والتقليدية التي 

حتاكي الإرث القدمي والرتاث العربي الإ�سالمي.
وم���ن ث��م تفقد رك���ن الأزي�����اء ال���ذي ي��رتب��ع ف��ي��ه ال���زي امل��غ��رب��ي امل��ك��ان ويح�سر 
القفطان والتك�سيطة يف العرو�ض اليومية التي يعك�ض رقي املراأة املغربية، ومن 
ثم �ساهد جمموعات خمتلفة من«عرو�ض الطبخ« التي ي�سرف عليها طباخون 
حمرتفون.واختتمت اجلولة يف متحف الرتاث املغربي الذي تنوعت مقتنياته 
اخلزفية  والأواين  الزيتية  والقناديل  الإ�سالمية  والنقود  املخطوطات  مابن 
الأث��ري مع  الثاين، و�سور تاريخية عن موقع مزورة  الإ�سالمية ومتثال جوبا 

بع�ض املعلومات الأ�سا�سية عن هذا املوقع.
اأخوية  تراثية  ب��اأج��واء  ت�ستمر  اأبوظبي  يف  املغرب  فعالية  اأن�سطة  اأن  اإىل  ي�سار 
�سترتك لزوارها اأثراً طيباً و�ستنع�ض ذاكرتهم وتري خيالهم وخمزونهم املعريف، 
خا�سة واأن اأن�سطتها تتنوع ما بن الثقافية والفنية والتاريخية، وجمموعة من 
اأبوظبي  م��رك��ز  2018 يف  م��ار���ض   19 وذل���ك حتى  ال��ق��دمي��ة،  والآث����ار  التحف 

الوطني للمعار�ض.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�سماء  اأع��ل��ن امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي ل���الإع���الم ع��ن 
الفائزين مب�سابقة »رادار القراءة« التي نّظمها 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  املجل�ض 
الطلبة  متكن  وبهدف  ال��ق��راءة،  ب�سهر  احتفاء 
من مهارة الفهم وال�ستيعاب القرائي؛ ومهارة 

القراءة ال�سريعة؛
 اإ�سافة اإىل تر�سيخ حب القراءة وتنمية مهارات 

املحادثة لديهم.
ح�سب  املدار�ض  طالب  امل�سابقة  ا�ستهدفت  وقد 
 8 ال�سفن  الأوىل ط��الب  الفئة  ف��ئ��ات:  ث��الث 
الثالثة  والفئة  و11؛   10 الثانية  والفئة  و9؛ 

ال�سف 12. 

وطالبة  ط��ال��ب   762 امل�سابقة  يف  ���س��ارك  وق��د 
 9 وف��از منهم  ال��دول��ة،  اإم����ارات  ميثلون جميع 
طالب، ثالثة عن كل فئة، حيث اعتمدت جلنة 
التحكيم على عدد من املعايري، منها معيار مدى 
املعرو�سة،  والكتب  للمقالت  القارئ  ا�ستيعاب 
25 درج��ة، ومعيار �سرعة  الذي مينح الطالب 
القارئ الذي مينح الطالب 60 درجة، ومعيار 
مدى حتدث القارئ باللغة العربية الذي مينح 
الطالب 10 درجات، ومعيار �سخ�سية الطالب 

الذي مينحه 5 درجات.
املن�سوري، مدير  اإبراهيم  �سعادة من�سور  م  وكرَّ
مروان  و�سعادة  لالإعالم،  الوطني  املجل�ض  عام 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  ال�سوالح  اأحمد 
ل��ل�����س��وؤون الأك���ادمي���ي���ة، ال��ط��ل��ب��ة ال��ف��ائ��زي��ن يف 

امل�����س��اب��ق��ة. ح��ي��ث ف����از ك���ل م���ن ع���ب���داهلل اأحمد 
ال�سحي؛  حم��ف��وظ  ط���ارق  وح�سة  امل��ن�����س��وري؛ 
و���س��ي��ف م��اج��د ال����ب����دواوي ع���ن ال��ف��ئ��ة الأوىل، 

و�سيخة حميد ال�سام�سي، 
واأ�سماء اإبراهيم الكمايل؛ وعلي اأحمد املزروعي 
املزروعي،  اإبراهيم  وفاطمة  الثانية،  الفئة  عن 
وع���ائ�������س���ة خ��م��ي�����ض ال�������س���ع���دي، وع���ائ�������س���ة علي 

اخلزميي عن الفئة الثالثة.
وبهذه املنا�سبة، قال املن�سوري: »تتما�سى مبادرة 
ال�سرتاتيجية  اأه�����داف  م���ع  ال����ق����راءة«  »رادار 

الوطنية للقراءة، 
وتعزيز  وخ��ل��ق  ال��ق��درات،  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الفر�ض التي تدعم وت�سجع الأن�سطة القرائية 
لدى طلبة املدار�ض يف الدولة، وذلك اإدراكاً منا 

ل�سرورة الهتمام بهذه ال�سريحة من جمتمعنا، 
امتالك  من  لتتمكن  ال��ق��راءة  على  وت�سجيعها 
اأدواتها ومهاراتها، بال�سكل الذي ي�سهم يف بناء 
جيل متعلم وموؤهل قادر على حتمل امل�سوؤولية، 
وموا�سلة م�سرية تنمية وتطوير دولة الإمارات 

بكل كفاءة ».
لالإعالم،  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأطلق  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون 
العام  القراءة  �سهر  يف  القراءة«  »رادار  م�سابقة 
التي تهدف  الن�ساطات  املا�سي، �سمن عدد من 
على  مفهومها  وتعميم  للقراءة،  ال��رتوي��ج  اإىل 
و���س��ائ��ل الإع�����الم ب��ال�����س��ك��ل ال����ذي ي��ج��ع��ل منها 
القادمة،  الأج��ي��ال  عند  مرت�سخاً  حياة  اأ�سلوب 

وجزءاً ليتجزاأ من هويتها الوطنية.

�صفري الدولة لدى تون�ض يوؤكد اأهمية دور بيت �صعر القريوان يف ن�صر الثقافة
اأك���د ���س��ع��ادة ���س��امل عي�سى ق��ط��ام ال��زع��اب��ي �سفري ال��دول��ة لدى 
القريوان  يف  ال�سعر  ب��ي��ت  دور  اأه��م��ي��ة  التون�سية  اجل��م��ه��وري��ة 
الفاعل يف ن�سر الثقافة م�سيداً يف الوقت نف�سه بالقائمن على 

البيت يف توثيق اأوا�سر ال�سداقة بن ال�سعبن ال�سديقن.
جاء ذلك خالل زيارة �سعادته اإىل بيت ال�سعر يف القريوان اأم�ض 
ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  ال�سفارة  يف  العاملن  من  وع��دد  الول 
قّدمت  التي  املاجري  جميلة  التون�سية  ال�ساعرة  البيت  مديرة 
للوفد الدبلوما�سي �سرحاً مف�ساًل حول اأن�سطة البيت وبراجمه 
اأجنحة  يف  ال�سفري  ���س��ع��ادة  امل��ت��ن��ّوع��ة.وجت��ّول  والفنية  الأدب��ي��ة 
مكاناً  يعترب  ال��ذي  الف�ساء  بهذا  اعجابه  مبدياً  ال�سعر  بيت 
البديعة  املعمارية  والعطاء ف�ساًل عن هند�سته  لالإبداع  هادئا 
واملتناغمة مع الّطابع املعماري الأ�سيل ملدينة القريوان، م�سيدا 
واإعالء  الثقافة  ن�سر  يف  البيت  به  ي�سطلع  ال��ذي  املهم  بالدور 

مكانة ال�سعر العربي وجمع �سمل الأ�سرة الأدبية.
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خفية(. )عوامل  م�سل�سل  يف  م�ساركتك  عن  • حدثينا 
- اأ�سعر ب�سعادة كبرية لأنني اأتعاون يف هذا امل�سل�سل مع 
اأهم الفنانن يف الوطن العربي،  اأحد  اإم��ام، وهو  عادل 
حتمل  اأقدمها  التي  ال�سخ�سية  اأن  حظي  ح�سن  وم��ن 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ط��ورات يف الأح�����داث ول��دي��ه��ا تغريات 

وت�سرفات جتعلها حتظى باهتمام ممن يحيطون بها.
 لكن ل اأ�ستطيع ك�سف التفا�سيل بناء على التفاق مع 
على  احلفاظ  ب�سرورة  اأبلغتنا  التي  املنتجة  ال�سركة 
�سرية العمل وكوالي�ض ق�سته لي�سكِّل مفاجاأة عند 

العر�ض الرم�ساين.

دورك؟ ت�سوير  بداأت  • هل 
الرئي�ض  بالديكور  م�ساهدي  ت�سوير  ب��داأت   -
اأ�ستوديو  ع��دة، يف  اإجن��از م�ساهد  ي�سهد  ال��ذي 
ال�سينما، و�ساأوا�سل الت�سوير  نحا�ض مبدينة 
خالل الفرتة املقبلة. وجتمعني اللقطات مع 

عدد كبري من الفنانن.

الفنان  مع  كونه  العمل  على  وافقت  هل   •
عادل اإمام اأم اأن ال�سيناريو اأعجبك؟

ل�)عوامل  اأحت��م�����ض  ج��ع��ل��ت��ن��ي  ع���وام���ل  ث��م��ة   -
اأننا  اإم����ام يعني  ال��ف��ن��ان ع���ادل  خ��ف��ي��ة(، ف��ا���س��م 
امل�ستويات،  اأزاء عمل �سخم ومميز على جميع 
يقبل  اأن  ميكن  ول  طويل  ت��اري��خ  ل��ه  فنان  فهو 
بالإ�سافة  امل�����س��ت��وى،  م���ن  اأق�����ل  ب��ع��م��ل  ال��ق��ي��ام 
املوؤلفن  م��ن  مكتوبة  الق�سة  اأن  اإىل 
ال�سباب اأمن جمال، وحممد 
حم���������رز، وحم����م����ود 
بطريقة  ح��م��دان، 
ومليئة  ���س��ي��ق��ة 
ب����ت����ف����ا�����س����ي����ل 
اإىل  ت�������س���ي���ف 
ت،  ل�سخ�سيا ا
عن  ف�������س���اًل 
دوري.  متيز 
كذلك يتوىل 
الإخ�����������������راج 
رام�����ي اإم����ام 
وه������و اأح�����د 
جن  ملخر ا
امل�����ه�����م�����ن 
اأثق  ال���ذي 

يف اأنه �سي�سيف اإيل على امل�ستوى الفني.

الأخرى؟ الدرامية  م�ساريعك  عن  • ماذا 
املقبلة  الفرتة  ل�)عوامل خفية( خالل  التفرغ  قررت   -
اآخ��ر، حر�ساً على الرتكيز  ب��اأي عمل  وع��دم الرت��ب��اط 
اأنه ي�سّم  يف الدور وتفا�سيله وعدم الت�ستت، خ�سو�ساً 
الت�سوير  يف  وقتاً  �ست�ستغرق  وم�ساهد  كثرية  تفا�سيل 
اأك��ون حتت �سغط عند تقدميها. لذا  اأن  اأرغ��ب يف  ول 

اعتذرت عن اأية اأعمال اأخرى.

• تعاونت مع الفنان يحيى الفخراين �سابقا واعتذرت 
عن م�سل�سله اجلديد )باحلجم العائلي(.

الفنان  م��ع  العمل  ع��ن  اع��ت��ذرت  اأن��ن��ي  لي�ض �سحيحاً   -
ال��درام��ي اجل��دي��د. مل  ال��ف��خ��راين يف م�سروعه  يحيى 
اأو  اأواف��ق  البداية كي  امل�سل�سل من  دور يف  يعر�ض علّي 
اإنني  يقول  �سحافياً  خ��رباً  يتجاوز  والأم��ر مل  اأرف�ض، 
�ساأقدم دور ابنته بعدما ت�سرفت بالعمل معه يف العر�ض 
التعاون  اأن  واحلقيقة  ليلة(.  األ��ف  من  )ليلة  امل�سرحي 
خ�سو�ساً  وي�سرفني،  ي�سعدين  الكبري  الفنان  ه��ذا  مع 
قوية  الإن�سانية  وعالقتنا  وال���دي  مثل  اأع��ت��ربه  اأن��ن��ي 

للغاية.
الأخبار؟ هذه  من  انزعجت  • هل 

- اعتدت الإ�ساعات لكني رددت على هذا الأم��ر عندما 
مل  وقتها  اأنني  خ�سو�ساً  م��رة،  اأول  ال�سوؤال  علّي  ُط��رح 
التي  ال�سجة  اأع��رف �سبب  باأي عمل، ول  ارتبطت  اأكن 

اأثريت حول هذا املو�سوع رغم اأنه غري �سحيح.

نعمان(،  احل��اج  )عائلة  م�سل�سل  يف  اأخ��رياً  �ساركت   •
ه��ل ت��ري��ن اأن���ه ت��اأث��ر ب��ال��ع��ر���ض احل�����س��ري ع��ل��ى اإحدى 

القنوات امل�سفرة؟
- اختيار قناة العر�ض م�سوؤولية املنتج ول عالقة يل به، 
ورغم اأن القناة التي ح�سلت على العر�ض الأول م�سفرة 
فاإن ردود الفعل على امل�سل�سل كانت اإيجابية وو�سلتني 

اآراء ومناق�سات حول دوري من متابعي العمل.
 اأع��ت��ق��د اأن ه���ذا الأم����ر ب��داي��ة م��ب�����س��رة ومت��ه��ي��د جيد 
ل��الن��ط��الق ع��ل��ى ال���ق���ن���وات امل��ف��ت��وح��ة، خ�����س��و���س��اً اأن 
النطباعات التي قد يح�سل عليها اجلمهور من العمل 

تكون اإيجابية وم�سجعة على متابعته.

التي  فوزية  �سخ�سية  عن  متباينة  انطباعات  ثمة   •
قمت بها؟

- فوزية �سيدة طيبة وال�سطهاد الذي تعر�ست له يف 

حياتها �سيجعلها تنتقم ممن ت�سببوا لها بال�سلل، وهي 
ثمة  اأن  خ�سو�ساً  ك��ث��رية،  حت�����س��ريات  مني  ا�ستلزمت 

م�ساهد ت�سمنتها الأحداث.

يف  حتدثت  هل  الفنانن،  من  جمموعة  العمل  • �سّم 
ترتيب ا�سمك على ال�سارة؟

اأ�سارك  اأي عمل  اإىل هذا الأم��ر مطلقاً يف  اأتطرق  - ل 
فيه. اأهتم بتفا�سيل امل�سروع من �سيناريو ودور واإخراج، 
اأما م�ساألة ترتيب ال�سم على ال�سارة فهي من اخت�سا�ض 

املخرج.

احل���اج  )ع���ائ���ل���ة  ت�����س��وي��ر  ك��وال��ي�����ض  ع���ن  • ح��دث��ي��ن��ا 
نعمان(.

- كانت الكوالي�ض مليئة بالأجواء الإيجابية، خ�سو�ساً 
وال�سعي  باخلفة  روح��ه  ات�سمت  ال��ذي  العمل  مع فريق 
اإىل تقدمي عمل جيد فنياً، واأعتقد اأن هذا الأمر ظهر 

على ال�سا�سة بو�سوح.

خوفك  ب�سبب  عمل  عن  باعتذارك  �سابقاً  �سرحت   •
من اخلالفات بن اأبطاله؟

- ل اأف�سل العمل يف جو م�سحون اأو ُيحتمل اأن يفي�ض 
باخلالفات اأثناء الت�سوير،

ال�سا�سة،  على  اأث��ر  لها  �سيكون  ه��ذه  الرتب�ض  فحالة   
اأف�����س��ل يف  وث��م��ة جت���ارب مل تنجح ب�سبب اخل���الف���ات. 
للخالف  جم��ال  ل  بتجارب  اأ���س��ارك  اأن  اأعمايل  اختيار 

فيها.

• هل حتر�سن على التوفيق بن الدراما الرم�سانية 
والدراما الطويلة خارج رم�سان؟

ال���دور ال��ذي ي�سيف  اأج��د  اأن  - يهمني كما ذك��رت ل��ك 
خارجه،  اأو  رم�سان  يف  �سواء  الفني،  امل�ستوى  على  اإيّل 
تقدمي  يف  ال�ستمرار  �سرورة  هي  ال�سخ�سية  وقناعتي 
مو�سم  ل��ي��ت��واف��ر  رم�����س��ان  خ���ارج  ال��ط��وي��ل��ة  امل�سل�سالت 
الف�سيل  ال�سهر  خ��الل  ولي�ض  العام  م��دار  على  درام��ي 
فح�سب، ل �سيما اأن اأعماًل كثرية عر�ست خارج الأخري 

وحققت النجاح.

املقبلة؟ ال�سينمائية  جتربتك  عن  • ماذا 
 - اأبا�سر ت�سوير دوري يف فيلم )�سري للغاية(، وهو اأحد 
الأعمال ال�سينمائية املهمة، و�ساأظهر فيه بنحو خم�سة 
يناق�ض  اأنه  عليه، خ�سو�ساً  اأراه��ن  لكني  م�ساهد فقط 

مرحلة مهمة يف تاريخ م�سر من الناحية ال�سيا�سية.

فــن عـــربــي

35
�أ�شعر ب�شعادة كبرية لوجودي مع �لنجم عادل �مام

هبة جمدي:  اعتذرت عن اأية اأعمال من اأجل )عوال خفية(

�لن�شاط  من  حالة  جم��دي  هبة  �لفنانة  تعي�ض 
�إىل  �ن�شمامها  بعد  �لر�هنة  �لفرة  خالل  �لفني 
�لفنان  مع  خفية(  )ع��و�مل  م�شل�شل  عمل  فريق 
�مل�شل�شل  عن  تتحدث  ه��ذ�  حو�رها  �إم��ام.  ع��ادل 
�إىل  باالإ�شافة  �ملقبل،  �ل�شينمائي  وم�شروعها 
�حلاج  )عائلة  �الأخري  م�شل�شلها  ت�شوير  كو�لي�ض 

نعمان(... 

ماريا : )اأبناء القلعة( 
علمة فارقة يف حياتي

للجمهور  ن��ف�����س��ه��ا  م���اري���ا  ت��ق��دم  ك��ي��ف  ب���داي���ة   •
العربي؟

���س��ن��وات مب�سل�سل  ث��الث��ة  ال��ت��م��ث��ي��ل م��ن��ذ  ب�����داأت   -
وعدة  القلعة"  و"ابناء  بارد"  و"�سيف  "العراب" 

اعمال اخرى منها "حرمي ال�ساوي�ض".

• اهم العوامل التي دفعتك لقبول العمل يف ابناء 
القلعة؟

- كونه انتاج �سخم والورق جيد جدا وال�سخ�سية 
التي لعبتها بالعمل مغرية جدا وبها تنقالت كثرية 
بالعمل  ف��ع��ال  دور  وه��و  وخيانة  ل��ط��الق  زواج  م��ن 

وجيد.

الردنية.. الدراما  • عودة 
ب��ق��وة وم���ع وج����وب اهتمامهم  ان���ا م���ع ع��ودت��ه��ا   -
العمال  م��ن  حتى  ميكن  ج��دا  القوية  مبواهبهم 
امل�سرتكة يف البداية وانا احب هذا املزيج النتاجي 

العربي امل�سرتك.

تقم�سك.. كيفية  عن  • حدثينا 
نابعا من قلبي  وك��ان  ك��ان �سهال تقم�سه  ال��دور   -

لين كنت اح�ض بالق�سة وعاي�ستها بقوة.

اخلزوز.. اياد  مع  العمل  عن  • حدثينا 
ممثيلينه  دع��م  ي�ستطيع  كمخرج  معه  التعامل   -
وال�سركة  �سانه  من  التقليل  او  احباطه  دون  فنيا 
حترتم  ق��وي��ة  منتجة  i see" ���س��رك��ة   - امل��ن��ت��ج��ة 

ممثليها وتدعمهم دائما.

؟ ماريا  هوايات  هي  • ما 
الريا�سة  واح������ب  اي�������س���ا  الزي��������اء  ا����س���م���م  ان�����ا   -

والتمثيل.

املف�سلة؟ • الوانك 
- الزهري وال�سود .

التاريخية؟ ام  املودرن  تف�سلن  •  ايهما 
التي  ابتعد عن الدوار  ان  اف��رق، لكنني احب  - ل 
القرب  يظل  امل���ودرن  ك��ان  وان  ب�سكلي  فقط  تهتم 

للجمهور،
 وهذا ليعني ان النواع الخرى ل يحبها اجلمهور 

لكن لكل عمل خ�سو�سيته.

�لفنية،  حياتها  يف  فارقة  �لقلعة" مرحلة  "�بناء  م�شل�شل  �ن  ماريا  �ل�شورية  �لفنانة  �أكدت 
�جلمهور  يعرفها  كي  �لوقت  من  �لكثري  لها  �شيخت�شر  لكنه  �شنو�ت  ثالثة  منذ  بد�أتها  و�لتي 

�لعربي، وعن �لفن وت�شميم �الزياء تتحدث ماريا 
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علماء اأمريكيون ينجحون فى ابتكار لقاح ل�صرطان الثدي
لقاح  بابتكار  �ستانفورد،  جامعة  من  الأمريكين  العلماء  من  فريق  جنح 
م�سنوع من اخلاليا اجلذعية ملحاربة �سرطان الثدى فى الفئران، وياأملون 

اأن تنجح التجربة على الب�سر.
ووفًقا ملوقع �سحيفة "ديلى ميل" الربيطانية، اأو�سح العلماء اأن اخلاليا 
اجلذعية ت�سابه اخلاليا ال�سرطانية، لذلك ميكن ا�ستخدمها لتعليم املناعة 

فى ج�سم الفئران على مقاومتها وحماربة املر�ض اخلبيث.
واأ�سار العلماء اإىل اأن "اللقاح" املبتكر يحتوى على اخلاليا اجلذعية التى 
ت�سابه ال�سرطان اإ�سافة اإىل عامل تعزيز املناعة، لفتن اإىل اأنه قادر على 
اأن  كما  التجربة،  عليهم  اأجريت  التى  الفئران  غالبية  فى  الأورام  تدمري 

اثنن من 10 عوجلوا من ال�سرطان متاًما.
�سد  الب�سر  لتح�سن  �سهلة  و�سيلة  اجل��دي��د  اأ�سلوبهم  اإن  العلماء  وق���ال 
ال�سرطان. وتابع العلماء اأن اللقاحات تعمل على منع العدوى عن طريق 
اإدخال جراثيم مماثلة، ولكنها اأقل �سررا على اجل�سم حتى حت�سل اأجهزتنا 
افرت�ض  فقد  ل��ذا  ومكافحتها.  ل��الأم��را���ض  م�سادة  اأج�����س��ام  على  املناعية 
باحثو �ستانفورد اأن اخلاليا اجلذعية ال�سبيهة بال�سرطان ميكن اأن تعمل 
بالطريقة نف�سها، لتعزيز اخلاليا املناعية لتكون فى حالة تاأهب وا�ستعداد 
ق�سوى للخاليا التى تكون على ا�ستعداد للتحول اإىل اأورام. واأ�ساف العلماء 

اأنهم ياأملون اأن يعمل اللقاح على الب�سر وينهى اأ�سطورة ال�سرطان.

اأطباء  اجللدية ُيعددون 8 فوائد �صحية لل�صتحمام ليل
م عدد من اأطباء الأمرا�ض اجللدية الأمريكين عدة ن�سائح عن اأكر    َقدَّ
الأوقات مالئمًة لال�ستحمام، موؤكدين اأن الُغ�سل الأمثل ل يكون �سباًحا، 
على  العامة  لل�سحة  رئي�سة  فوائد   8 له  النوم  قبل  احلموم  اأن  موؤكدين 

الأقل.
"ديلي ميل"  لياًل يف حديثهم ل�سحيفة  ال�ستحمام  الأطباء فوائد  د  وَع��دَّ
الربيطانية، موؤكدين اأن حمام الليل يغ�سل العرق والزيوت واملواد امل�سببة 
اإ�سراًقا  اجللد  ومينح  اأف�سل،  ب�سكل  النوم  اإمكانية  يتيح  ما  للح�سا�سية، 

رائًعا.
د الأطباء اأن غ�سل الوجه لياًل مينع ظهور حب ال�سباب، وذلك بغ�ض  واأكَّ
درجة  تنظيم  على  ي�ساعد  امل�ساء  ا�ستحمام  اأن  كما  ال�ستحمام،  عن  النظر 

حرارة اجل�سم، التي ميكن اأن ت�ساعدك على النوم ب�سكل جيد.
النوم،  من  دقيقة   90 قبل  ال�ستحمام  اأن  حديثة  طبية  درا�سات  وك�سفت 
لل�سغط،  كم�سكن  يعمل  اأن  ميكن  كما  وال�سرتخاء،  الهدوء  على  ي�ساعد 
ال�ستريويد- مما  الكورتيزول -هرمون  اإ�سافة لكونه يقلل من م�ستويات 
ومكافحة  ال��دم  يف  ال�سكر  وتنظيم  للنوم،  ال�ستجابة  على  اجل�سم  ي�ساعد 

العدوى.
د  وقالت خبرية النوم، الدكتورة، جانيت كينيدي، اإن ال�ستحمام لياًل "يربِّ
اإيقاع  النوم، متزامًنا مع  الق��رتاب من موعد  ب�سكل طبيعي عند  اجل�سم 
ال�ساعة البيولوجية. وي�ساعد ال�ستحمام على رفع حرارة اجل�سم ما يوؤدي 
اإىل النوم ب�سرعة". ويف النهاية اعترب اخلرباء اأن ال�ستحمام لياًل قد يكون 
الأف�سل، لأنه ُيعدُّ و�سيلة لال�سرتخاء بعد يوم طويل، وكذلك يجدد �سباب 
مدة  تتجاوز  ل  واأن  ال�سخونة،  �سديدة  املياه  تكون  ل  اأن  ب�سرط  الب�سرة، 

ال�ستحمام 10 دقائق فقط.

�لتاريخ؟  يف  معماري  مهند�ض  �أول  هو  •  من 
-هو الفرعوين اأميحوتب 

؟ �ل�شاي  �شرب  من  �أول  • من 
- هو الإمرباطور ال�سيني �سن تواجن وكان يغلي املاء قبل �سربه

؟ و�شتعمله  �ل�شابون  �شنع  من  �أول  • من 
- هو �سيدنا �سليمان عليه ال�سالم

؟ �ل�شطرجن  لعبة  �إخرع  من  �أول  • من 
- هو الفار�سي كرناماك يف الهند يف 500م

؟ باك�شتان  لدولة  رئي�ض  �أول  هو  • من 
- هو حممد علي جناح ثم خواجه نظام الدين 

مرتاً   30 من  اأكر  اإىل  طوله  ي�سل  الذي  العامل،  يف  الأ�سخم  احليوان  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
ويزن حوايل 125 طناً. وهو اأكر ما يتواجد يف املحيط البا�سيفيكي. وما يثري الغرابة اأن هذا النوع من 
اأ�سنان لها، فاأفواهها م�سنوعة من مئات ال�سفائح العظمية  التي ل  احليتان ي�سنف يف جمموعة احليتان 

وهي تنمو اإىل اأ�سفل من �سقف الفم وت�سكل نوعاً من املنخل. 
اأكرب احليوانات الالحمة يف املنطقة القطبية ال�سمالية هو الدب القطبي الذي ينتقل دون  اأن  • هل تعلم 
النهمة جريئاً وج�سوراً  التعب جتعله �سهيته  اأي�ساً �سياد ل يعرف  كلل يفت�ض عن فري�سة. الذئب القطبي 

اإىل اأبعد حد
الدهن  طبقة  بف�سل  ال��ت��زاوج،  مو�سم  يف  اإل  ال�ساطىء  ت��زور  ل  البحر  واأ���س��د  الفقمة  اأن  تعلم  ه��ل   •
ال�سميكة التي ترتاكم حتت جلودها، ت�ستطيع هذه احليوانات حتمل درجات احلرارة املنخف�سة يف املناطق 

القطبية. 
• هل تعلم اأن البطاريق )جمع بطريق( يف مو�سم التوالد تتجمع يف م�ستعمرات كثيفة يف القارة القطبية 
اجلنوبية، والأ�سقاع القريبة منها. وتتكيف هذه الطيور ب�سكل جيد مع احلياة البحرية يف املناطق القطبية 

الباردة. وهناك نوع من البطاريق ت�سمى )اديلي( تدخل اإىل داخل الرب لتبني اأع�سا�سها هناك. 
من احليوانات  اأن عدد كبرياً  ال�ستاء. وحيث  اأكر يف ف�سل  نّوامة ل  ت�سبح  الثديات  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 
ت�سرف ال�ستاء يف ال�سبات. بع�ض احليوانات الأخرى تهاجر يف ال�ستاء ومنها الرنة وعدد كبري من الطيور 

وكل احليوانات التي جتد غذاءها يف الأنهار والبحريات، التي تتجمد طوال اأ�سهر كثرية يف ال�سنة. 

الثعبان وال�ضفدع 
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�ل�شبانخ 

ا  ملمِ ة  ��دَّ عمِ اأمرا�ض  تقي من  ال�سبانخ  اأنَّ  الأملانية،  ذك��رت جملة )فرويندين( 
تزخر به من نرتات تنتج اأُحادي اأك�سيد النيرتوجن، ُت�ساعد اجل�سم على 
رّي، كما لُها تاأثري اإيجابي  كَّ منع حدوث جتلطات دموية ونوبات قلبية وال�سُّ

تقي من �سرطانات: )الثدي، الربو�ستاتا، واجللد(.
من  َكْنزاً  وُتعترب  الأك�سدة،  وم�سادات  املاغني�سيوم  على  ال�سبانخ  وحتتوي 
الفيتامينات، مثل: فيتامن C، احلامي من العدوى، وفيتامن A الذي 

ي�ساعد على �سبط �سغط الدم، والبوتا�سيوم، وتقوية الع�سالت.

وراء  ال�سبب احلقيقي  اإىل  تو�سلوا  اأنهم  الأمل��ان  العلماء  اأك��د عدد من 
التاأتاأة والتلعثم يف الكالم عند بع�ض النا�ض.

ويف حديث لل�سحافة قال العلماء: لقد قام فريقنا املكون من خرباء 
تابعن جلامعة غوتينغن واملعهد الأملاين لعوم الدماغ بدرا�سات مطولة 
ملعرفة الأ�سباب احلقيقية وراء التاأتاأة والتلعثم يف الكالم عند البع�ض، 
املتطوعن  ملئات  ال�سحية  احل��ال��ة  مبراقبة  خاللها  م��ن  ق��ام��وا  حيث 
اأجهزة  با�ستخدام  اأدمغتهم  امل�سكلة، وفح�سوا  يعانون من هذه  الذين 
اأ�سخا�ض  م��ن  امل���اأخ���وذة  بتلك  النتائج  وم��ق��ارن��ة  املغناطي�سي  ال��رن��ن 

عادين ل يعانون من اأي م�ساكل يف النطق.
التلعثم  باأن  نتيجة مفادها  اإىل  العلماء  تو�سل  البيانات  وبعد مقارنة 
يف الكالم وراءه خلل يف توازن العمل بن ن�سفي الكرة الدماغية، واأن 
يف  الع�سبية  الأل��ي��اف  تركيبة  كانت  التاأتاأة  من  يعانون  الذين  النا�ض 

ن�سف دماغهم الأمين تختلف عن تلك املوجودة يف الن�سف الأي�سر.
الدماغ  م��ن  معينة  مناطق  يف  الن�ساط  ف��رط  اأن  اإىل  العلماء  واأ���س��ار 
والتي  الأي�سر،  الدماغية  الكرة  ن�سف  من  ال�سفلى  اجلبهية  كاملنطقة 
يت�سبب مب�ساكل جدية يف  ما  غالبا  اآليته،  وترتب  النطق  اأم��ور  تعالج 

النطق عند الإن�سان.
اأن خلال يف  اأن درا�سات �سابقة كانت قد ذك��رت  اإىل  الإ���س��ارة  كما جتدر 
ال��دم��اغ، وه��ي منطقة تقع يف الف�ض الأم��ام��ي يف  ب��روك��ا( يف  )منطقة 
اأحد جانبي املخ، وغالبا ما تكون يف اجلانب الأي�سر من العقل الب�سري، 
تلك  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن  ل��ك��ن  ال��ك��الم،  التلعثم يف  ل��ظ��ه��ور م�ساكل  ي����وؤدي 
نهائية،  كنتيجة  درا�ساتهم  نتائج  تبني  ميكن  ل  اأن��ه  اأك��دوا  الدرا�سات 
الكامنة وراء تلك  الأ�سباب  واأنهم �سي�ستمرون بالأبحاث ملعرفة جميع 

امل�سكلة.  

العلماء يكت�صفون ال�صبب احلقيقي وراء التاأتاأة والتلعثم عند البع�ض!

�مر�أة يابانية ت�شع ورقة كتبت فيها ر�شالة ل�شحايا كارثة ت�شونامي وزلز�ل 2011 يف مدينة �شوما �ليابانية. )� ف ب(

جل�ست �سي �سوجن تبكي اباها املري�ض يف دارهما اجلميلة املطلة على النهري ال�سغري، وكانت مياه النهري ت�سري 
ببطء �سديد وكاأنها حزينه حلزن �سي �سوجن، وعندما كان النا�ض يتوافدون لالطمئنان على والدها العجوز 
الطيب كانت ت�سمع على ال�سنتهم كلمات تعني انه لي�ض هناك امل يف ال�سفاء وق�ست ليايل طويلة على هذا 
احلال. اياما مرت قبل ان ت�سل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب ان تراها وعندما اقبلت عليها �سي �سوجن قالت 
العجوز : ايتها اجلميلة هل تريدين لوالدك ان ي�سفي ويعي�ض و�سط النا�ض حكيما طليق الل�سان واحلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع امتنى ذلك.. فقالت العجوز : ح�سنا، ما عليك غري ان تتزوجي الثعبان ملك اجلبل، 
انه يقف �ساخما اعلى القمة واذا ح�سرت الليلة يف امل�ساء ليتم زواجكم معا �سي�سفى والدك يف احلال.. جل�ست 
�سي �سوجن حزينة تبكي حالها وتقول : ح�سنا ان حياه ابي ت�ساوي الكثري و�ساأتزوج الثعبان ليعي�ض ابي.. ف�سمعت 
مربيتها قولها وتناقلته مع ا�سدقاءها حتى و�سل اخلرب اإىل والدها الذي قال : ان فعلت ذلك فلن اقبل العي�ض 
من بعدك.. ولكن �سي �سوجن قالت : لقد وعدت يا ابي و�ساأيف بوعدي.. حزن اجلميع خا�سة ال�سفدع ر�سيق 
ال�سديق الويف ل�سي �سوجن، وقد قرر ان يحميها قدر ا�ستطاعته وقال لنف�سه حياتي فداءا ل�سي �سوجن، وعندما 
جاء الليل ت�سللت �سي �سوجن يف طريقها اإىل اعلى اجلبل، وهناك وجدت العجوز التي رحبت بها وابدى الثعبان 
�سعادته وامر العجوز ان تفك �سحرها عن والد �سي �سوجن يف احل��ال.. ثم مد راأ�سه الكبري وحمل عليها �سي 
�سوجن لي�سعها يف غرقته الكبرية الوا�سعة وذهب ليتناول وجبه �سهية تاركا اياها يف رعب كبري.. يف هذه الثناء 
كان ال�سفدع م�سرعا اإىل فم الثعبان املفتوح وبداأ يف احلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزداد حجمه حتى ا�سبح 
مثل كرة خ�سراء عمالقه اختنق ب�سببها الثعبان الذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته 
على املقاومة تنهار حتى كادت حركته ان ت�سكن حن حدث انفجار �سخم رهيب جعل حوائط الق�سر تتداعى 
فانت�سبت �سي �سوجن واقفه وهربت م�سرعة قبل ان ينهار الق�سر عليها وعندما ابتعدت ا�سبح الق�سر كومة 
من احلجارة، ففرت اإىل ق�سر والدها لتجده يف ا�سد ال�سحة والعافية واحلزن، لكنه عندما راآها �سمها حل�سنه 
لتعود اليه �سعادته وروحه، لكنها مل تعرف ماذا حدث لر�سيف ال بعد ان اخربتها مربيتها الطيبة، وبعد عدة 

ايام كان هناك متثال �سخم ل�سفدع اخ�سر جميل ينت�سب يف �ساحة ق�سر �سي �سوجن.


