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الأفوكادو عالج طبيعي ملتالزمة التمثيل الغذائي

قالت نتائج در��سة جديدة �إن �أكل �لأفوكادو ميكن �أن يعالج متالزمة 
�لتمثيل �لغذ�ئي. وُتعّرف هذه �ملتالزمة باأنها �جتماع 3 من �مل�ساكل 
�لتالية: �لبد�نة، و�أمر��ض �ل�سكري، و�لقلب، و�لكول�سرتول، و�سغط 
وهو  �لو�سطى،  و�أمريكا  �ملك�سيك  �إىل  �لأف��وك��ادو  �أ�سل  ويعود  �ل��دم. 
و�لكال�سيوم،  و�لزنك  ومعادن �حلديد  �جليدة  بالدهون  غنية  فاكهة 

وفيتامينات �أ و ب و"�سي" و"�إي".
ووجدت نتائج �لدر��سة �جلديدة �لتي ُن�سرت يف جملة �أبحاث �لعالج 
�إدماج �لأفوكادو �سمن �لنظام �لغذ�ئي و�سيلة عالجية  �أن  بالنباتات 
�ل�سار  �لكول�سرتول  �رت��ف��اع  ويعترب  �لكول�سرتول.  خلف�ض  فّعالة 

عاماًل �أ�سا�سياً يف م�ساكل متالزمة �لتمثيل �لغذ�ئي.
نحو  على  �لكول�سرتول  �نخفا�ض  �لدر��سة  جت��ارب  �إح��دى  و�أظ��ه��رت 
فّعال بعد �أ�سبوع من دمج �لأفوكادو �سمن �لنظام �لغذ�ئي يف معظم 

�لوجبات.
�إىل فاعلية �لأف��وك��ادو يف خف�ض  �أخ��رى  بينما تو�سلت نتائج جت��ارب 
�سغط �لدم �ملرتفع ويف تخفيف �لوزن �لز�ئد بعد دجمه بكمية كبرية 

يف �لنظام �لغذ�ئي
ودعت نتائج �لدر��سة �إىل �عتبار �لأفوكادو مثل �لأع�ساب �لتي تو�سف 
لعالج �أمر��ض متالزمة �لتمثيل �لغذ�ئي. وتعترب هذه �ملتالزمة من 
�أمر��ض �لع�سر، حيث يعاين منها حو�يل 23 باملائة من �لأمريكيني 

وفقاً لتقدير�ت جمعية �لقلب �لأمريكية.  

اخلمول البدين مرتبط بفقدان ال�ستقاللية 
باأن  زم��ن��ي ط��وي��ل  �أج��ري��ت على م��دى  �أمريكية  در����س��ة  نتائج  �أف���ادت 
�حلياة  �أن�سطة  �أد�ء  على  �لقدرة  فقد�ن  يزيد خطر  �لبدين  �خلمول 

�ليومية، �سو�ء قبل �لإ�سابة ب�سكتة دماغية �أو بعدها.
قالت �لدكتورة باميال ري�ست من كلية تي.�إت�ض ت�سان لل�سحة �لعامة 
�لن�ساط  �لبحث  على  �أ�سرفت  و�ل��ت��ي  ببو�سطن  ه��ار�ف��ارد  جامعة  يف 
�ل��ب��دين ق��ل�����ض خ��ط��ر �لع��ت��م��اد ع��ل��ى �آخ���ري���ن يف ك��ل م��ن �لأن�سطة 
�لأ�سا�سية للحياة �ليومية مثل �رتد�ء �ملالب�ض و�لتحرك د�خل �لغرفة 
�لت�سوق يف  �أو  �لأم��و�ل  �إد�رة  مثل  �ليومية  للحياة  �ملفيدة  و�لأن�سطة 

متجر للبقالة، و�لتي تتطلب قدر� �أكرب من �لإدر�ك.
وقالت لرويرتز يف ر�سالة بالربيد �لإلكرتوين هذه �لأن�سطة �ملفيدة 
بني  �حلياة  لنوعية  تكون حم��دد�ت مهمة  �أن  �ليومية ميكن  للحياة 
مر�سى �ل�سكتة �لدماغية وبالتايل فاإن من �ملهم �لعثور على �لعو�مل 
�لأن�سطة وكذلك يف  �لآخرين يف هذه  �لتكال على  تقلل خطر  �لتي 
قادته  �ل��ذي  �لفريق  و�أج���رى  �ليومية.  للحياة  �لأ�سا�سية  �لأن�سطة 
ري�ست �لدر��سة على 18117 �سخ�سا ي�ساركون يف �لدر��سة �لوطنية 
�إذ� كان �لن�ساط �لبدين  عن �ل�سحة و�لتقاعد يف حماولة ملعرفة ما 
�لوزن و�ل�سمنة، قد  �سائع لزيادة  وموؤ�سر كتلة �جل�سد، وهو مقيا�ض 
ينبئان بحدوث عجز عن �حلركة. وخالل 12 عاما من �ملتابعة، مل 
يكن كم �لن�ساط �لبدين �لذي يبذله �لإن�سان مرتبطا بخطر �لإ�سابة 
�أن يعتمد على نف�سه با�ستقاللية بعد  ب�سكتة دماغية، لكن باحتمال 

ثالث �سنو�ت من �لإ�سابة بال�سكتة �لدماغية.

قطة تقتحم بثا مبا�سرا وت�سرب املياه
�قتحمت قطة بثا مبا�سر� على موقع �لتو��سل �لجتماعي في�سبوك 
ل�عمدة ريغا، عا�سمة لتفيا، نيل�ض �أو�ساكوف�ض، �أثناء تلقيه �أ�سئلة من 

�جلمهور و�إجابته عنها.
ويف مقطع �لفيديو �لطريف، �لذي �ُس��جل يف 2 �أبريل ني�سان، �سوهدت 
كان  فيما  �ل��ع��م��دة،  مي��ني  م��ن  ه���دوء  بكل  �مل�سهد  �إىل  ت��دخ��ل  �لقطة 
�مل�سوؤول �لرفيع يف غاية �جلدية �أثناء مو�جهة �جلمهور، وذلك وفقاً 

ل�سحيفة "�لد�يلي ميل" �لربيطانية.
ومل تكتف �لقطة بالإحر�ج �لذي �سببته لعمدة �لعا�سمة ريغا و�لذي 
جو�ره،  �إىل  �ملو�سوع  �مل��اء  ك��وب  �إىل  توجهت  بل  �حلديث،  عن  توقف 
و�سربت منه، وبعدها بلحظات �بت�سم �مل�سوؤول �حلكومي، وو�سع يده 

على �لقطة �لتي قفزت مبتعدة عن �لكامري� بعد �أن �رتوت.
�لتي تتخذ من  �لالتفية، حبه للقطط  �لعا�سمة  وُي�عرف عن عمدة 
مقر �لعا�سمة بيتاً لها، وتبنى �لعمدة قطتني عام 2011 من ملجاأ، 

و�أطلق عليهما كوزيا وموري�ض.
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اإنقاذ فيلة �سغرية ُك�سر 
خرطومها

�أجرى �لأطباء يف كينيا عملية جر�حية عاجلة لإنقاذ حياة فيلة �سغرية ُك�سر 
خرطومها، بعد �لعثور عليها وقد وقعت يف فخ من �لأ�سالك �ل�سائكة.

مار�،  ما�ساي  حممية  يف  �خل��رط��وم  مك�سورة  �ل�سغرية  �لفيلة  على  وُع��ر 
و��سطر �لأطباء �إىل �إجر�ء عملية جر�حية ملدة ثالث �ساعات، لإعادة بناء 

�خلرطوم �لتالف للفيلة �لبالغة من �لعمر عام و�حد.
�حلادثة وقعت قبل نحو �سهرين، وتكللت �لعملية �جلر�حية بنجاح، وتعافت 
"�إنكي�سا" بالكامل، وبات �جلرح �لذي كاد يودي بحياتها  �لفيلة �ل�سغرية 
بالكاد مرئياً، وهي تتجول �سعيدة يف �ملحمية، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 

�لربيطانية.
روب بر�ندفورد من حممية ديفيد �سيلدريك حيث حتظي �لفيلة �ل�سغرية 
بالرعاية قال "لقد فوجئ �جلميع، لقد كانت حالتها خطرية للغاية، وذلك 
بعد �أن وقعت �سحية ل�سرك �لتف حول خرطومها، وكانت تعاين من �أمل 

�سديد".
�لأ�سالك  قطع  من  �لبيطري  �لطب  وح��دة  "متكنت  ب��ر�ن��دف��ورد  و�أ���س��اف 
بالكامل،  كان مك�سور�ً  �ل�سغرية، لكن خرطومها  �لفيلة  �ل�سائكة وحترير 
وكانت  �ساعات،   3 نحو  ��ستمرت  �لتايل  �ليوم  يف  جر�حية  عملية  وج��رت 
�لأغ�سان  �لتقاط  على  ق��ادرة  �لآن  وه��ي  نوعها،  من  �لأوىل  �لعملية  ه��ذه 

بخرطومها". 

يحاول حرق نف�سه 
يف حمطة وقود

 16 بال�سجن  بريطانية  حمكمة  ق�ست 
�سهر�ً على رجل حاول �إ�سر�م �لنار بنف�سه 
ي��ع��اين من  ك��ان  �أن  يف حمطة وق���ود، بعد 
�لك���ت���ئ���اب، ل��ك��ن ع��ام��ل �مل��ح��ط��ة �أن���ق���ذ يف 
�لوقت �ملنا�سب �ملوقف ومنع حدوث كارثة. 
ويلمانتا�ض  �أن  �إىل  �مل��ح��ك��م��ة  و����س��ت��م��ع��ت 
�إىل حمطة  توجه  ع��ام��اً(  زوري��ك�����ض )40 
�ل�سباح،  م��ن  �لأوىل  �ل�ساعات  يف  �ل��وق��ود 
14 �أغ�سط�ض من �لعام �ملا�سي،  وذلك يف 
�ملحطة مارك جاك�سون  وطلب من عامل 
�أن يقدم له م�سروباً كحولياً، لكن �لعامل 
رف�����ض ذل���ك، مم��ا دف��ع��ه �إىل ت��ن��اول كوب 
م���ن �ل���ق���ه���وة، ب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة م���ريور 
�لقهوة،  ت���ن���اول  �أن  وب��ع��د  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة. 
�لتفت زوريك�ض �إىل جاك�سون وقال له �إنه 
ع��اد حو�يل  وبالفعل  �أخ���رى،  م��رة  �سيعود 
�لعامل  و�ساهده  �سباحاً،   4:15 �ل�ساعة 
وهو يعبث مب�سخات �لبنزين يف �ملحطة. 
�سيئاً على  �أم��ر�ً  �أن هناك  و�أدرك جاك�سون 
تدفق  مبنع  ق��ام  لذلك  ي��ح��دث،  �أن  و�سك 
�لبنزين من �مل�سخات، يف �لوقت �لذي كان 
بولعة  �مل�سخات  �إ�سعال  يحاول  زوريك�ض 

كان يحملها، لكنه مل يتمكن من ذلك.
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ي�سنع متثاًل من 100 
األف �سالح اأبي�ض

�ل�سوء  لت�سليط  يف حماولة منه 
م���ع���دلت �جلرمية  ت���ز�ي���د  ع��ل��ى 
�ملرتكبة بالأدو�ت �حلادة يف عموم 
�أم�����س��ى فنان  �مل��م��ل��ك��ة �مل���ت���ح���دة، 
ب��ري��ط��اين �ل��ع��ام��ني �مل��ا���س��ي��ني يف 
مالك  هيئة  على  متثال  �سناعة 
مكون من 100 �ألف �سكني متت 

م�سادرتها من قبل �ل�سرطة.
وع���ر����ض �ل���ف���ن���ان �أل���ف���ي ب����ر�ديل 
�لأع������م������ال  م�����رك�����ز  مت����ث����ال����ه يف 
�ل��ربي��ط��اين مبدينة  �حل��دي��دي��ة 
�أن  ب���ع���د  ����س���روب�������س���اي���ر، وذل�������ك 
ج��م��ع ع��ل��ى م���دى ع��ام��ني جميع 
ق�سم   41 يف  �مل�سادرة  �ل�سكاكني 
�ململكة  �أن���ح���اء  ب��ج��م��ي��ع  ���س��رط��ة 
�لتمثال،  ه���ذ�  ل�سناعة  �مل��ت��ح��دة 
�أوديتي  م��وق��ع  ذك����ر  م���ا  ب��ح�����س��ب 

�سنرت�ل.
مركز  رئي�ض  نولز  كليف  ويقول 
�لربيطاين  �حل��دي��دي��ة  �لأع��م��ال 
من  ج������اءت  �ل���ت���م���ث���ال  ف���ك���رة  �إن 
ب��رن��ام��ج وث��ائ��ق��ي ت��ل��ف��زي��وين عن 
�جل���رمي���ة ب���������الأدو�ت �حل������ادة يف 
�لوعي  رف��ع  و���س��رورة  بريطانيا، 
�لبي�ساء  �لأ���س��ل��ح��ة  ك��م��ي��ة  ح���ول 

�ملنت�سرة يف �ل�سو�رع.
�ساقة  "مهمة  ن���ول���ز:  وي�����س��ي��ف 
للغاية، فجميع �لنا�ض ي�ساهدون 
�ل�سكل �لنهائي للتمثال، لكنهم ل 
�ل�سخمة  �جلهود  مدى  يدركون 
�لأ�سلحة  ه����ذه  جل��م��ع  �مل���ب���ذول���ة 
�ساهدنا  ل���ق���د  �ل�����������س�����و�رع.  م����ن 
مثل  �لأ�سلحة  �أن��و�ع  من  �لعديد 
و�سيوف  و�مل���ن���اج���ل  �ل�����س��ك��اك��ني 
ُت��ب��اع يف �سوق  �ل�����س��ام��ور�ي �ل��ت��ي 
�لهد�يا، قبل �أن ينتهي بها �حلال 
�لعمل  و�ن��ت��ه��ى  �ل�سو�رع".  �إىل 
على �مل�سروع موؤخر�ً، ومن �ملقرر 
من  �مل�سنوع  �لتمثال  يطوف  �أن 
�أنحاء  جميع  �لبي�ساء  �لأ�سلحة 
�إجناز  يكن  ومل  �ملتحدة.  �ململكة 
�ل��ت��م��ث��ال ب���الأم���ر �ل��ي�����س��ري، فقد 
�ل�سعوبات،  من  �لعديد  و�جهته 
ف��ف��ي �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي ك���اد �مل�سروع 
6 من  �أن ي��ت��وق��ف، ح��ي��ث رف�����ض 
ت�سليم  �سرطة  م��رك��ز   43 �أ���س��ل 
�ل�����س��ك��اك��ني، مم��ا دف���ع �مل��رك��ز �إىل 
�لتوقف عن �لعمل �حتجاجاً على 

ذلك.
ولكن يف نهاية �ملطاف �سارك 41 
م��رك��ز ���س��رط��ة يف �مل�������س���روع، ومت 
ع��ر���ض مت��ث��ال �مل����الك ق��ب��ل عدة 

�أيام �أمام �جلمهور.

اأيهما اأي�سر... تربية البنات اأم تربية الأولد؟

البنت اأم اأبيها، وحبيبة اأمها، ودلوعة الأقارب، ماذا 
اأحد؟ هذه املعادلة ال�صعبة  األ يحبه  اإذا،  عن الولد 
موجودة يف كل بيت، حتى بات انطباع النا�س اأّن تربية 
البنات اأي�صر. ولكن احلقائق غري ذلك، فالبنون زينة 

البيوت مهما كان جن�صهم.
الذي  اأخيها  لرعاية  البنت  على  الأم  تعتمد 

يف  وهو  الرابعة  يف  فهي  بعامني،  ي�صغرها 
ترعى  اأن  الفتاة  تعلم  اأمهما  ولكن  الثانية، 

اأخ��ي��ه��ا ال�����ص��غ��ري وت��ق��وم ب��واج��ب الأم 
ينمي  الرتبية  من  النمط  هذا  جتاهه. 
الولد  ويف  بامل�صوؤولية  �صعورا  البنت  يف 

�صعورا بالتكال على الآخرين، وهو اأحد 
�صلطة  عن  وخ��روج��ه  "تنّمره"  ب��داي��ات 

م��ا ك�صفت عنه  واأوام��ره��ا، وه��و  الأ���ص��رة 
�صبن�صر  باول  الرتبية  �صوؤون  املتخ�ص�صة يف 

"برينتنغ"  م��وق��ع  على  ن�صرتها  درا���ص��ة  يف 
الأمريكي اخلا�س ب�صوؤون الأ�صرة والرتبية.

�لبنات و�لأولد د�خل  "هناك فروق بني طرق تعاملنا مع 
�لفتاة  نخاطب  فنحن  ولدت��ه��م،  ي��وم  منذ  رمب��ا  �لأ����س���رة، 
نلقي  ون��ح��ن  خ�سنة  بلهجة  نح�سرج   فيما  ول��ط��ف،  ب��رق��ة 
ونحن  فرحا  ون�سرخ  �ل��ه��و�ء  يف  �سنة  عمره  �ل��ذي  �ل�سبي 
نتلقاه يف �لأح�سان" بهذ� �لو�سف ك�سف �لربوف�سور ديفد 
حقيقة  عن  فرجينيا  جامعة  يف  �لنف�ض  علم  �أ�ستاذ  �ستاين 
مفادها �أّن �لأ�سرة هي من ت�سع �لفو�رق يف �لرتبية، و�لتي 
ينجم عنها �نطباٌع باأن تربية �لبنت �أ�سهل من تربية �لولد، 
ل  لكي  و�لرف�ض  و�لعناد  �لقوة  على  �لولد  تربي  �لأ���س��رة 
من  �لأب���و�ن  ي�سكو  �سعيفا" ثم  "رجال  �مل�ستقبل  يف  يكون 
عناد �بنهما، مقارنة برقة �بنتهما وطاعتها!! لكن �لدر��سة 
�لفو�رق  تاأكيد  باجتاه  ذهبت  برينتنغ  على موقع  �ملن�سورة 
بني �لإناث و�لذكور منذ ولدتهم و��سفة �لفرق باختالف" 

نظام ت�سليك �لأع�ساب و�لأحا�سي�ض يف ر�أ�ض كل منهما".
وق�ّسمت �لدر��سة �لفروق من خالل �لت�سنيف �لتايل:

النظم والنظام والنتظام
�ل�سو�بط،  ه���ذه  يف  �لن���خ���رط  يف  �لأ���س��ع��ب  ه���م  �لأولد 
و�ل�سبب يرجع �إىل عامل ف�سيولوجي يتعلق بتفوق �أجهزة 
و�لبالغني  �لو�لدين  �أو�م��ر  �لتقاط  يف  �لبنات  عند  �ل�سمع 
وتوجيهاتهم وحتويلها �إىل �أفعال و�ل�ستجابة لها، و�سمن 
ذلك بالطبع عبار�ت �لتحذير و�لت�سجيع، فحني تقول لها 
فعال،  �ل�سيء  فعل  عن  زينة!" ومتتنع  يا  ذلك  تفعلي  "ل 
�لر�سا  بابت�سامة  �ملقرونة  �لثناء  بعبارت  كالمك  ف��رتدف 
"�أح�سنِت زينة، بنتي �ملحبوبة �لغالية!"، تنطبع �لكلمات يف 

ذ�كرتها عرب جهاز �ل�سمع �لو�عي �لذي متتلكه.
�لو�لدين،  ل��ت��وج��ي��ه��ات  �ل��ول��د  ي�ستجيب  ل  ذل���ك  م��ق��اب��ل 
ويتطلب �إقناعه �أحيانا تدخال يدويا مبا�سر� من �أحدهما، 

فحني تخاطب �لأم ولدها بالقول"�أحذر يا فريد، ل تقرتب 
من �لتلفاز!" ، ل يبايل فريد بكلمات �أمه ومي�سي ز�حفا 
�إىل �ل�سا�سة �لعمالقة حماول ��ستك�سافها باأنامله �لغ�سة، 
ولن يرتدع �إل بقيام �أحد �لو�لدين و�لتقاطه باليد و�إبعاده 

عن �لتلفاز.

ال�صالمة البدنية
وينّمي  �مل�ساعر،  رقيقة  �جل�سد  رقيقة  باأنها  �لبنت  تو�سف 
تعّر�ض  ل  �أن  على  فتحر�ض  �ل�سعور،  ه��ذ�  فيها  �لأب����و�ن 
�مل��ق��اب��ل حني  و�مل���ع���ن���وي. يف  �جل�����س��دي  ل���الجن���ر�ح  نف�سها 
يقرتب �لولد من �أبيه �ساكياً "بابا لقد جرحتني �لطاولة" 
�لأب  �سي�ستجيب  ي����ده،  يف  ظ��اه��ر  غ��ري  خل��د���ض  وع��ار���س��ا 
بالقول "فريد ولد  �سجاع قوي ل تخيفه �لطاولة" وهكذ� 
فال  ب��ه،  يليق  ل  و�لت�سكي  �ل��ت��اأمل  �إظ��ه��ار  �أّن  ف��ري��د  يتعلم 
يعود يهتم مل�سريه وهو ي�سطدم بالأ�سياء وي�سقطها �أر�سا، 
�إهماله وعدم عنايته بالأ�سياء! ويف  �لو�لد�ن من  في�ستكي 
هذ� �خل�سو�ض حتدث �لدكتور حميد �لها�سمي �أ�ستاذ علم 
مبينا  عربية   DW ل�  بلندن  �لعاملية  باجلامعة  �لجتماع 
�لأولد على �خل�سونة  �لقدمية كانت تربي  �ملجتمعات   �أّن 
ليحموها يف �لكرب من و�لأعد�ء، فيما ربت تلك �ملجتمعات 
�حتمال  م��ن  حلمايتهن  و�ل���ت���و�ري  �خل��ج��ل  ع��ل��ى  �ل��ب��ن��ات 

�لإجنر�ح و�لأذى.

التوا�صل مع النا�س ومع الأ�صياء
�لطفلة �لوليدة تنظر بعناية �إىل �لألو�ن �مل�سرقة و�ملالمح 
�أبيها، فيما يهتم  �أو  �أمها  و�حلركات �لتي تظهر على وجه 
على  يزحف  وه��و  �لهاتف  �سلك  �ملتحركة،  بالأ�سياء  �لولد 
�لأر�ض، �أو �لهاتف �لنقال وهو يوم�ض بالإ�سارة. نتيجة هذه 

�لبد�يات �لبيولوجية، تكرب �لبنت وهي تف�سل �لتعامل مع 
�لنا�ض وت�ستجيب لأفعالهم، فيما يكرب �لولد وهو يتعامل 
مع �لأ�سياء ومع �لأفعال وي�ستجيب لها. �لبنات ينظرن يف 
عني من يكلمهن، فيما يركز �لأولد على �أ�سياء �أخرى غري 

وجه �ملخاِطب.

الثقة بالنف�س والوعي بالذات
ت�سعى �لبنت د�ئما �إىل �إثارة بهجة �لآخرين و�نتز�ع �إعجابهم 
لتح�سل على ثنائهم �أو مكافاآتهم، ولكن هذ� �لأمر بالذ�ت 
وجتنب  �لذ�تية  مطالبها  لتجاهل  يدفعها  �سببا  �سيكون 
�إزعاج �لآخرين مبطالب ورغبات قد ل تروق لهم، ويح�سل 
�لبنت  تفقد  وبهذ�  �لب�سيطة،  حاجاتها  ح�ساب  على  ذل��ك 
ذ�تها،  جتاهل  وتتعود  بالنف�ض  بالثقة  �سعورها  تدريجيا 

وتعتمد متاما على ر�أي �لآخرين وتوجيهاتهم.
�لبنت من ج�سدها وخ�سيتها من ح�سول  كما تبد�أ معاناة 
نو�ق�ض يف هيئتها و�سكلها منذ �أيامها �لأوىل وهي تر�قب 
�أم��ه��ا و�ق��ف��ة �أم���ام �مل����ر�آة وه��ي ت��ت��اأم��ل ج�سدها �ل���ذي فقد 
�لبنت  و�لإر�ساع، وحتفظ  و�ل��ولدة  ب�سبب �حلمل  ر�ساقته 
ب�سبب  �أمها  وج��ه  على  تظهر  �لتي  و�حل��زن  �لأ�سى  تعابري 
���س��ي��اع �جل���م���ال وغ���ي���اب �ل��ر���س��اق��ة، ف��ي��ن��م��و ع��ن��ده��ا �سعور 
باحلر�ض على نف�سها، ما يدفعها ل�سرعة �لمتثال لأو�مر 

ونو�هي �لأم و�لأب ب�سان �آد�ب �لطعام و�لنظافة و�لأناقة.
خال�سة �ملعادلة �ل�سعبة، �أّن �لأهل حري�سون على �أن تكون 
ما  وهو  �ل�سعور،  هذ�  فيها  فيزرعون  لطيفة  رقيقة  �لبنت 
يحر�ض  فيما  �لرتبوية،  للقيم  ��ستجابتها  �سهولة  يف�سر 
�لأه����ل ع��ل��ى �أن ي��ك��رب �ل��ول��د ع��ل��ى ق��ي��م �ل��رج��ول��ة و�لقوة 
باملظهر  �لعناية  يف  �ملبالغة  وع��دم  �لنف�ض  على  و�لعتماد 

و�ل�سكل، فينمو على �لرف�ض و�لتمرد و�لتنمر.

الإنرتنت عالج فعال 
لال�سطرابات العقلية

�لتخل�ض  ميكن  ل  �أن��ه  �خت�سا�سيون،  �أع��ل��ن   
�أمر��ض  و�ملتنامي" م��ن  "�لهائل  �ل��ع��بء  م��ن 
�إل من خالل تو�سع كبري يف  �ل�سحة �لعقلية 
�لعياد�ت  مثل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لنف�سية  �مل���و�رد 
�لنف�سي  �ل��ع��الج  و�خت�سا�سيي  �لف��رت����س��ي��ة 

على �لإنرتنت.
وق������������������������������������������ال 
�لخت�سا�سيون 
يف �ملوؤمتر �لأوروبي 
�إن  �ل��ن��ف�����س��ي  ل���ل���ط���ب 
�لإن������رتن������ت ه����ي �خل���ي���ار 
�ل���وح���ي���د ل���ت���وف���ري ق����درة 
على  ك����ب����رية  �إ�����س����اف����ي����ة 

�مل�����و�رد، وبينما ل  �ل��ع��الج يف ظ��ل حم��دودي��ة 
تخدم منظومة �ل�سحة �لعقلية �لعاملية �سوى 

نحو %10 من �ملر�سى حتى �لآن.
�لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  �أ���س��ارت  جهتها،  من 
�لأ�سبوع �ملا�سي، �إىل �أن �ل�سطر�بات �لعقلية، 
وخ�سو�ساً �لكتئاب، هي �لآن �ل�سبب �لرئي�سي 
�حلركة  على  �ل��ق��درة  وع��دم  �ل�سحة  لعتالل 

على م�ستوى �لعامل.
�أكر  �رتفعت  �لكتئاب  �أن معدلت  ذكرت  كما 
�لدعم  غ��ي��اب  و�أن   2005 م��ن��ذ   18% م��ن 
من  ع���ام  ب��خ��وف  �مل�����س��ح��وب  �لعقلية  لل�سحة 
�أن �لكثريين ل يح�سلون على  �لو�سمة يعني 

�لعالج �لذي يحتاجونه.
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�ش�ؤون حملية
املعر�س �صي�صم اأعماًل للفنانني جنوم الغامن و�صارة احلداد وفيكرام ديفيت�صا ولنتيان �صيه والدكتور حممد يو�صف

اجلناح الوطني لدولة الإمارات يعلن عن الأعمال الفنية امل�ساركة يف بينايل البندقية 2017

بح�صور عدد من اخلرباء واملخت�صني بالعامل

جامعة الإمارات تنظم اأول ور�سة متخ�س�سة يف علم اجلينوم النباتي

•• اأبوظبي- الفجر

�لإم���ار�ت عن  لدولة  �لوطني  �جلناح  �أعلن 
�مل��خ��ت��ارة م���ن �لأع���م���ال �لفنية  �مل��ج��م��وع��ة 
ورقة،  "حجرة،  معر�ض  ي�ست�سيفها  �لتي 
مق�ض: ممار�سات �للعب و�لأد�ء" يف بينايل 
�لأعمال  ج��ان��ب  �إىل   ،2017 �ل��ب��ن��دق��ي��ة 
�ملر�فق  �لكتاب  �سمن  �لإ�سافية  �لتكليفية 
و�لرب�مج  �لفعاليات  �سل�سلة  عن  �أعلن  كما 
�لثقافية يف  �ملوؤ�س�سات  بالتعاون مع  �ملقامة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ويدور �ملو�سوع �لرئي�سي للمعر�ض حجرة، 
�ل��ل��ع��ب و�لأد�ء،  ورق����ة، م��ق�����ض: مم��ار���س��ات 
�لذي ُيقام حتت �إ�سر�ف �لقّيم �لفني حّماد 
نا�سر، حول ��ستك�ساف مفهوم �ملرح �أو �للعب 
باعتباره حلقة و�سل جتمع بني �لعديد من 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لفنية يف  �لأجيال 
�إج��اب��ات لعدد من  �إي��ج��اد  �ملتحدة، حم���اوًل 
�لأ�سئلة �ملتد�خلة وهي: ما هو م�سدر �ملرح 
يتعزز؟  و�أي��ن  وكيف  �لفنية؟  �ملمار�سات  يف 

وما هو دوره ؟
�آل  ح��م��د�ن  بنت  �سالمة  موؤ�س�سة  وت��ت��وىل 
�ل��ر���س��م��ي للجناح  �مل���ف���ّو����ض  م���ه���ام  ن��ه��ي��ان 
�لوطني لدولة �لإمار�ت يف بينايل �لبندقية 
�ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  م��ن  بدعم 
وُيقام خالل �لفرتة من 13 مايو �إىل 26 
2017 )�لف��ت��ت��اح �ل��ر���س��م��ي من  ن��وف��م��رب 

.)2017 مايو   12 �إىل   10
وي�سم �ملعر�ض مزيجاً من �لأعمال �لفنية 
قائمة  و�أعمال  تكليفية  �أعمال  ذلك  يف  مبا 
و�إن��ت��اج��ات �إب��د�ع��ي��ة ج��دي��دة لأع��م��ال فنية 
مفقودة خلم�سة فنانني يتخذون من دولة 
�لإم������ار�ت م��ق��ر�ً ل��ه��م، وه���م جن���وم �لغامن 
ولنتيان  ديفيت�سا  وفيكر�م  �حل��د�د  و�سارة 

�سيه و�لدكتور حممد يو�سف. 
وت��ت��ن��اول �أع���م���ال ه����وؤلء �ل��ف��ن��ان��ني مفهوم 
�للعب من زو�يا خمتلفة مبا فيها �حلركة 
و�لإي��ق��اع و�ل�سكل و�ل��زم��ان و�مل��ك��ان. ويقدم 
مكّملة  م�ساحًة  للمعر�ض  �مل��ر�ف��ق  �لكتاب 

و�إ�سافة تاأملية حول �ملو�سوع �لرئي�سي.
�لقيم  ن��ا���س��ر،  ح��ّم��اد  ق��ال  �ملنا�سبة،  وب��ه��ذه 
�ل���وط���ن���ي لدولة  مل��ع��ر���ض �جل���ن���اح  �ل��ف��ن��ي 
هامة  و�سائل  و�مل��رح  �للعب  ُيعد  �لإم���ار�ت: 
ي�ستك�سف �لأطفال من خاللها �أبعاد �لعامل 
وي�سّلط  فيه.  مكاننا  و��ستيعاب  بنا  �ملحيط 
م���ع���ر����ض �جل����ن����اح �ل���وط���ن���ي �ل�������س���وء على 
ينتهجون  �ل��ذي��ن  �لفنانني  م��ن  جمموعة 
و�لتنقل  �ل��ف��ه��م  �ل��ف��ن��ي يف  �لأ����س���ل���وب  ه���ذ� 
و�حليوية.  ل���الإل���ه���ام  م�������س���در�ً  ب��اع��ت��ب��اره 
�إبد�عياً  �أ�سلوباً  �لفنانون  ه���وؤلء  ويو��سل 

بدولة �لإمار�ت قائماً 

لالإبد�ع،  درب���اً  بو�سفه  و�مل���رح  �للعب  على 
وهم يحر�سون على تنويع �ملو�د و�لأ�سو�ت 
�لفيزيائية  و�ل���ع���م���ل���ي���ات  و�ل���ن�������س���و����ض 
�لإبد�عية  ممار�ساتهم  �سمن  و�لجتماعية 
�إنتاجهم  م�سرية  م��ن  ج���زء�ً  ذل��ك  باعتبار 
�لفني. ومن جانبها، قالت خلود �لعطيات، 
مدير �لفنون و�لثقافة و�لرت�ث يف موؤ�س�سة 
"ُيعد  ن���ه���ي���ان:  �آل  ح���م���د�ن  ب��ن��ت  ���س��الم��ة 
�ملعر�ض �لدويل للفنون يف بينايل �لبندقية 
�أحد �أهم و�أبرز �لفعاليات �لثقافية �لدولية، 
�إذ يجتذب �أكر من ن�سف مليون ز�ئر يف كل 
دورة. وتفخر دولة �لإم��ار�ت مب�ساركتها يف 
للمرة �خلام�سة  �لعاملي  �لفني  هذ� �حلدث 
يف ت��اري��خ��ه��ا، وي��ع��ود �جل��ن��اح �ل��وط��ن��ي هذه 
�حلو�ر�ت  فيه  يوّثق  متمّيز  مبعر�ض  �مل��رة 
�لثقافية و�لإبد�عية �ملتنوعة �سمن �مل�سهد 

�لفني �لإمار�تي.
وتقدم جنوم �لغامن عماًل فنياً بعنو�ن "بني 
وهو  م�ستعار"،  ج�سد   - و�لأر�����ض  �ل�سماء 
�سعرياً  �أد�ًء  ي�سّم  تركيبي  عمل  عن  عبارة 
م�سّورة،  ���س��ع��ري��ة  ق�����س��ي��دة  وه���ي  وف�����س��اء 
�لعدد  من  مطبوعة  ن�سخة  �إىل  بالإ�سافة 
�لأول ملجلة �سل�سلة �لرماد، �ملمّولة ذ�تياً من 
�لأخرين  �لأع�ساء  من  وع��دد  �لفنانة  قبل 

من جمموعة �أقو��ض يف �لعام 1985.
يف حني، �ستقدم �سارة �حلّد�د ثالثة �أعمال 
عمل  فيها  مبا  �لكرو�سيه،  ن�سيج  من  فنية 
قائم و هو و�أنت حتاول �أن تن�ساين وتكليفني 
مبفردي  ت���رتك���ن���ي  ل  وه����م����ا:  ج���دي���دي���ن 
�سا�سة كبرية معلقة؛  عبارة عن  وهو  �أب��د�ً، 
وفيه  �سعور،  م��ن  يخاجلني  م��ا  ت��درك  و�أل 
�لفولذية  �لأع��م��دة  �أح��د  �حل��د�د  ت�ستخدم 
�لعمل  ه��ذ�  ل�ستعر��ض  �لوطني  باجلناح 
�لفني حيث تعلق عليه �لعديد من طبقات 

�ملن�سوجة  �ملختلفة  �لأحجام  ذ�ت  �لكرو�سيه 
من خيوط �لن�سيج �لوردية.

�لن��ح��اليل، يطل  �لت�ستيت  ع��ن��و�ن  وحت��ت 
�لقائم  �لعمل  �لفنان فيكر�م ديفيت�سا بهذ� 
�سوف  �لتي  �لأر���س��ف��ة  �أح��ج��ار  م��ن  �مل�سنوع 
يتم نقلها وتركيبها مرة �أخرى يف ت�سميم 
�ل�سخور،  غ�سل  جانب  �إىل  جديد؛  ومكان 
يوّثق  تكليفي  م�سّور  عمل  عن  عبارة  وه��و 
حلظات غ�سل �أحجار �سخرية �سخمة متت 
�ل���س��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل يف �إح����دى �أعمال 
عام  �ل�سخور"  "�ساحة  ب��ع��ن��و�ن  �ل��ف��ن��ان 

 .2014
وع��ل��ى ج��ان��ب �آخ����ر، ي��ق��دم �ل��ف��ن��ان لنتيان 
م�ساحة  د�خ��ل  �لأ�سياء  من  جمموعة  �سيه 
�جلناح �لوطني مبا يف ذلك مطفاأة �سجائر 
ح�سن ون�سف �إناء من �لزعفر�ن و طاوو�ض 
�سخم  تكليفي  عمل  �إىل  بالإ�سافة  حمنط 
بعنو�ن دوّي قطع حديثنا وهو �سل�سلة من 
�لأحد�ث �لتي جترى د�خل وخارج م�ساحة 
مد�ر  على  ليمتد  �لوطني،  �جلناح  معر�ض 

فرتة بينايل �لبندقية �لبالغة �ستة �أ�سهر.
�أم���ا �ل��دك��ت��ور حم��م��د ي��و���س��ف ف���اأع���اد �إنتاج 
بعنو�ن  �أح����ده����م����ا  م����ف����ق����ودي����ن،  ع���م���ل���ني 
وهو  �ملاء"  حت��ت  باملجاذيف  "�لن�سيابية 
عمل تركيبي �سخم من �ملجاذيف �خل�سبية 
"�ل�سو�هد" وهو عبارة عن  مُي�سى  و�لآخ��ر 
م��الع��ق م��ع��دن��ي��ة م��ر���س��و���س��ة ع��ل��ى لوحة 
على  ن��ات��ئ  �سكل  ي��دن��وه��ا  ب��ي�����س��اء،  خ�سبية 

هيئة �لقرب تظهر بد�خله مر�آة مثّبتة.
روكني  �ل���ف���ن���ان���ني  ت��ك��ل��ي��ف  مت  وق�����د  ه�����ذ� 
وح�سام  ه���اي���ري���ز�ده  ور�م�����ني  ه���اي���ري���ز�ده 
رح��م��ان��ي��ان ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل ف��ن��ي م���ن 30 
����س���ف���ح���ًة وه������و ع����ب����ارة ع����ن ���س��ل�����س��ل��ة من 
ت�سويرها  مت  ك���ولج،  ول��وح��ات  �لر�سومات 

يف  ن�سرها  �سيتم  �لإبد�عي،  للحو�ر  كف�ساء 
ت�سيف  بحيث  للمعر�ض،  �مل��ر�ف��ق  �ل��ك��ت��اب 
يف  للتعمق  �مل��ع��ر���ض  �إىل  ج��دي��دة  م�����س��اح��ًة 
زو�يا  م��ن  �مل��ع��ر���ض  مفهوم  فهم  حم���اولت 
�مل�����س��ت��وي��ني �لن�سي  �أخ�����رى ع��ل��ى  �إب���د�ع���ي���ة 

و�لت�سويري. وعلى 
جانب �آخر، كتب ديباك �أونيكري�سنان �سل�سلة 
م���ن �ل��ق�����س�����ض �ل��ق�����س��رية �مل��ع��ا���س��رة ليتم 
ت�ساهم  ح��ني  �مل��ع��ر���ض، يف  ك��ت��اب  ن�سرها يف 
"جمّلة وتد" مب�سروع ي�ستعر�ض م�ساحات 
غ���ري ر���س��م��ي��ة ع���ن م��ف��ه��وم �ل��ل��ع��ب يف دولة 
كال  و�سيتو�جد  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لعملني فعلياً د�خل م�ساحة معر�ض �جلناح 
�ل�ستجابات  ه���ذه  ���س��ّم  و���س��ي��ت��م  �ل��وط��ن��ي. 
�لإب��د�ع��ي��ة جت��اه م��و���س��وع��ات �مل��ع��ر���ض �إىل 
وي�ستك�سف  �مل���ق���الت.  م��ن  �سل�سلة  ج��ان��ب 
�ملوؤرخ �لفني مرت�سى فايل �مل�سدر �لأ�سلي 
للعب يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مع 
�لرتكيز على �أعمال �لفنانني ح�سن �سريف 
علم  �ملتخ�س�سة يف  �أما  �ل�سعدي.  وعبد�هلل 
�لإن�سانية �أوزما ريزيف ف�ستكتب عن مرونة 
�سي�ساهم  ح���ني  يف  �لن���ت���م���اء،  وم�����س��اح��ات 
�لدين مبقالة عن  �سامي  �ل�سحفي عثمان 
�لكريكت  تاريخ  ت�ستك�سف  و�لتي  �لكريكت 

وق�س�سه يف دولة �لإمار�ت. 
اًل عن  وتقدم عائ�سة باخلري حتليال مف�سّ

و�لألعاب  �لأفريقية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملو�سيقى 
رمي  �لفنيتان  �لقيمتان  و�ستكتب  �ل�سعبية. 
�لأندية  عن  بحثاً  �لقا�سمي  ومي�ساء  ف�سة 
�إليها  �أبوظبي �لتي تطرقتا  �لجتماعية يف 
معر�ض  على  �لفني  �إ�سر�فهما  رحلة  �أثناء 

تعابري �إمار�تية 2015.
للمعر�ض،  �لإ�سر�فية  �لروؤية  مع  ومتا�سياً 
قام �جلناح �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملوؤ�س�سات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ب���دع���وة  �مل��ت��ح��دة 
�لقائم  �حل������و�ر  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�لوطني  �جلناح  معر�ض  مو�سوعات  ح��ول 
و�لفعاليات  �لأن�����س��ط��ة  م��ن  ع���دد  لتنظيم 
وبالفعل،  بر�جمهم.  �أجندة  �سمن  �ملدرجة 
"موؤ�س�سة  فيها  مب��ا  �مل�ساركة  بع�سها  �أك���د 
بجامعة  �ل��ف��ن  و"رو�ق  للفنون"  �ل�سارقة 
نيويورك �أبوظبي و�ل�سركال �أفنيو و"مركز 
مر�يا للفنون و"معر�ض 421" و"و�ت�سابل 
�سنرت�ل  و"كلّية  لندن  ومقرها  جالريي" 

�سانت مارتينز للفنون و�لت�سميم.
هند  �لفنانة  بتكليف  �لوطني  �جلناح  وق��ام 
وفعاليات  �أن�سطة  برنامج  لتطوير  مزينة 
�لتقييم  مفاهيم  يتناول  �لوطني  للجناح 

�لفني من خالل ممار�ساتها �خلا�سة.
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لأبحاث �ملعرو�سة يف 
�لكتاب �ملر�فق للمعر�ض جاءت بالتعاون مع 

موؤ�س�سة "�لفن جميل".

•• العني - الفجر

نظم مركز خليفة للتقانات �حليوية و�لهند�سة �لور�ثية 
�لتابع جلامعة �لإمار�ت بالتعاون مع ق�سم علوم �حلياة 
بكلية �لعلوم، �أول ور�سة عمل يف علم �جلينوم �لنباتي 
بح�سور  �م�ض  �لتطبيقات،  �إىل  �لأ�سا�سية  �لعلوم  من 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ع��دد م��ن �خل���رب�ء و�ملخت�سني م��ن 
�حلرم  يف  �لإع��م��ال  مبركز  وذل��ك  و�ليابان،  و��سرت�ليا 

�جلامعي مبدينة �لعني.
خليفة  مركز  –مدير  �لأم���ريي  خالد  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
للتقانات �حليوية و�لهند�سة �لور�ثية-�أن هذه �لور�سة 
�ملختلفة بني  و�ل��ت��ج��ارب  ت��ب��ادل �خل���رب�ت  �إىل  ت��ه��دف 
خارج  م��ن  و�ل��ب��اح��ث��ني  �لإم�����ار�ت  جامعة  يف  �لباحثني 
�لدولة و�لعاملني يف جمالت و��سعة من علم �جلينوم 
�لتطبيقي، ومناق�سة �مل�ستجد�ت يف هذ� �ملجال، م�سري�ً 
�لتخ�س�سات  م��ت��ع��ددة  �ل��ب��ح��وث  ت�سجيع  �أه��م��ي��ة  �إىل 
�لبيئية  و�ل��ظ��روف  �ل��ك��ربى  للتحديات  حلول  لو�سع 

�لتي تو�جه �ملنطقة يف جمال �لزر�عة.

وناق�ست �لور�سة كيفية ��ستخد�م علم �لنبات وحتويره 
�ل����و�ق����ع، ح��ي��ث تطرق  �أر�������ض  و�ل����س���ت���ف���ادة م��ن��ه يف 
كولد  بجامعة  – �أ�ستاذ  مارتين�سن  روب  �لربوفي�سور 
هو�رد  معهد  يف  وب��اح��ث  نيويورك  يف  ه��ارب��ر  �سربينج 
ت�سخي�ض  وكيفية  �ل��زي��وت  نخيل  �ل��ط��ب��ي-ع��ن  ه��ي��وز 
م��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �إع���ط���اء �ل���زي���وت �مل��ط��ل��وب��ة مم��ا يوفر 
ماليني �لدولر�ت �لتي تنفق يف زر�عتها، فيما تطرق 
�لربوفي�سور جيف بنتزن – �أ�ستاذ بق�سم علم �لور�ثة 
يف جامعة جورجيا-عن كيفية زيادة جودة بذور �ل�ساي 

و�أف�سل وقت حل�سادها.
�حليوية  للتقانات  خليفة  مركز  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
قبل  من   2014 ع��ام  يف  تاأ�س�ض  �لور�ثية  و�لهند�سة 
جامعة �لإمار�ت ووز�رة �سوؤون �لرئا�سة بهدف تطوير 
�لنظام  ودع���م  �ل�����س��ح��ر�ء،  يف  �حل��ي��وي��ة  �لتكنولوجيا 
�لبيئي �لزر�عي �ل�سحر�وي �مل�ستد�م يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�ملناطق �لقاحلة يف �لعامل، بالإ�سافة 
�إىل زيادة قدرة �لنباتات على مقاومة �لظروف �لبيئية 

�ملختلفة كاجلفاف و�حلر�رة و�مللوحة.

كلية العلوم بجامعة الإمارات 
تنظم يوم الريا�سيات الثالث ع�سر
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فعاليات  �لإم���ار�ت  جامعة  يف  �لعلوم  بكلية  �لريا�سيات  علوم  ق�سم  ينظم 
يوم �لريا�سيات �ل�سنوي �لثالث ع�سر وذلك يومي ١٩ و٢٤ من �سهر �إبريل 

�جلاري للطالب و�لطالبات.
و�أكد �ل�ستاذ �لدكتور �أحمد مر�د عميد كلية �لعلوم باأن �لكلية تويل �أهمية 
هامة  تطبيقات  من  �لعلم  لهذ�  ملا  كالريا�سيات  �لأ�سا�سية  للعلوم  ك��ربى 
من  وغريها  و�لهند�سة  �لتطبيقية  كالعلوم  �لخ��رى  �لتخ�س�سات  تخدم 

�أن  �إىل  م�سري�ً  �لهامة.  �لتخ�س�سات 
�ل�سرورية  �مل��ه��ار�ت  من  �لريا�سيات 
و�تقانها  تعلمها  �لطالب  على  �لتي 
�لذين  �ل���ع���ل���م���اء  م����ن  ج���ي���ل  ل���ب���ن���اء 
ي�����س��اه��م��ون يف �ل��ت��ن��م��ي��ة، و�أ�����س����اف 
لقاء  ف��ر���س��ة  ي��ع��ت��رب  �ل���ي���وم  ه����ذ�  �أن 
�لذين  �لق�سم  خريجني  م��ع  �سنوي 
يعملون يف موؤ�س�سات �لدولة �ملختلفة 
تطوير  حول  و�لأف��ك��ار  �لآر�ء  لتبادل 
لرب�جمنا  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���خ���رج���ات 
�حتياجات  مع  يتنا�سب  مبا  �ملختلفة 

�سوق �لعمل.
وت�����س��ت��م��ل �ل��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى ع���دد من 

�سيلقيها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��م��ة  �مل��ح��ا���س��ر�ت 
يف  �لأخ��رى  �لأق�سام  وبع�ض  �لريا�سيات  علوم  ق�سم  يف  �لأ�ساتذة  من  عدد 
وجمل�ض  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  من  متخ�س�سني  �إىل  �إ�سافة  �جلامعة، 
حول  �لدولة  موؤ�س�سات  من  �لأخ��رى  �لقطاعات  وبع�ض  للتعليم  �بوظبي 
�سيتم خالل  كما  �لريا�سيات.  و�لبتكار يف جمال  و�خل��الق  �لذكي  �لتعلم 

�ليوم على تن�سيق م�سابقات متنوعة يف �لريا�سيات لطلبة �حللقة �لثالثة.
وبدوره �أ�سار �لدكتور حممد �سامل �حلمادي -رئي�ض ق�سم علوم �لريا�سيات 
�لطلبة  ��ستقطاب  �لثالث ع�سر هو  �لريا�سيات  يوم  �لهدف من  باجلامعة 
علوم  بق�سم  �جلامعية  در��ستهم  ل�ستكمال  �لثانوية  �ملرحلة  يف  �ملتميزين 
�لريا�سيات ب�سكل خا�ض وكلية �لعلوم ب�سكل عام؛ وتفعيل قنو�ت �لت�سال 
و�لتو��سل مع �مل�سوؤولني عن �لريا�سيات بوز�رة �لرتبية و�لتعليم وجمل�ض 
�جلدير  �ل����دول.  مناطق  مبختلف  �ل��ث��ان��وي��ة  و�مل���د�ر����ض  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
بالذكر �أن يوم �لريا�سيات هو لقاء �سنوي مع �ملهتمني يف جمال �لريا�سيات 
يف �جلامعة و�لدولة ينظمه �لق�سم �لعلمي منذ عام 2003 حيث مت عقد 

يوم �لريا�سيات �لأول يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 23 �أبريل 2003م.

م�ست�سفى الكورني�ض  يحتفل باأ�سبوع  اإدارة املعلومات ال�سحية
•• اأبوظبي- الفجر

�لن�ساء  �ل��ك��ورن��ي�����ض لأم����ر������ض  �ح��ت��ف��ل  م�����س��ت�����س��ف��ى   
و�ل�����ولدة �ح���دى م��ن�����س��اآت ���س��رك��ة �أب��وظ��ب��ي للخدمات 
�ل�سحية "�سحة" مع �ملوظفني و�ملر�سى �ملر�جعني يف 
�مل�ست�سفى بالدورة �لثانية لالأ�سبوع �خلا�ض مبوظفي 
�إد�رة  �ملعلومات �ل�سحية ويتم �لحتفال بهذ� �ل�سبوع 

خالل �سهر �بريل من كل عام.
�لعمليات  مدير  �ملريخي  حمد  م��رمي  و�سحت  �أ  وكما 
نظم  �إد�رة  تعترب  �لكورني�ض:  م�ست�سفى  يف  �لت�سغيلية 
�أهم �خلدمات �ملتطورة �لتي  �أحد  �ملعلومات �ل�سحية  
تخدم ب�سكل مبا�سر كل �أن�سطة �لرعاية �ل�سحية �لفنية 
منها و�لإد�رية، مبا ي�سمن للموؤ�س�سة �لطبية �ل�سيطرة 
�لكاملة على كل �أن�سطتها ومو�ردها، ول يعتمد جناح 
هذه �لأنظمة �ملتطورة على �لختيار �لدقيق للمعد�ت 
و��ستعادة  ومعاجلة  بتخزين  �خلا�سة  و�ل��ربجم��ي��ات 
�أكرب  ب�سكل  جناحها  يعتمد  و�إمن��ا  فح�سب،  �ملعلومات 
مقدمي  �مل�ستخدمني  ملختلف  مالئمتها  م��دى  على 
�أطباء ومتري�ض وفنيني وحتى  �لرعاية �ل�سحية من 
�لإد�ري����ني، حيث تختلف روؤي��ة و�أول��وي��ات كل فئة من 
هذه �لفئات وتختلف �حتياجاتهم للمعلومات وكيفية 

��ستفادة كل منهم من هذه �لفئات.
و�أ�سافت مرمي �ملريخي: "عمل  فريق �د�رة �ملعلومات 
متنوعة  ف��ع��ال��ي��ات  بتنظيم  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  يف  �ل�����س��ح��ي��ة 
يوؤديها  �لتي  و�لأدو�ر  باملهام  للتعريف  �ل�سبوع  خالل 

�لق�سم، و��ستهل �لحتفالية بكلمة ترحيبية من �ملدير 
�لتنفيذي للم�ست�سفى للح�سور م�سيدة باأهمية �لدور 
يف  �ل�سحية  �ملعلومات  �إد�رة  موظفي  ب��ه  ي��ق��وم  �ل���ذي 
وجتميع  ح��ف��ظ  ع��ل��ى  �ل�����دوؤوب  �ل��ع��م��ل  م��ع  �مل�ست�سفى 
بيانات �ملري�سات وحتديثها وتوفريها  ل�سائر �لأق�سام 
�ل�سرية  مر�عاة  مع  �إليها،  �حلاجة  عند  �مل�ست�سفى  يف 

و�خل�سو�سية. 
�جلمهور حول  مع  ق�سري  بفيديو  �لفريق  �سارك  كما 
على  كذلك  وعمل  �ل�سحية  �ملعلومات  �د�رة  خ��دم��ات 
�ملعلومات  باإد�رة  �لتعريف  �د�رة مناق�سة حو�رية حول 
يف  وبالأخ�ض  �ل�سحي  �لقطاع  يف  وتطورها  �ل�سحية 
�سركة �بوظبي للخدمات �ل�سحية "�سحة" ومن�ساآتها. 
ب����اإد�رة  للجمهور  تعريفية  م��ن�����س��ات  تخ�سي�ض  ومت 
�ل��ك��ادر �لطبي و�ل��ف��ن��ي ليتم من  �ل��ف��ري��ق ومب�����س��ارك��ة 
خاللها طرح �لت�ساوؤلت �ملتعلقة بخدمات �لإد�رة و�لرد 
عليها. ويعمل يف �د�رة �ملعلومات �ل�سحية 15 موظفاً 
ل��الإد�رة. خم�سة موظفني   متوزعني على �ق�سام تابعة 
يف ق�سم �مللفات وثالثة يف ق�سم حتليل �لبيانات و�ثنني  
��ستخر�ج  ق�سم   يف  و�ث��ن��ني  �ل��ب��ي��ان��ات  توثيق  ق�سم  يف 
�لتقارير �لطبية و�ثنني  يف ق�سم تعديل ودمج �مللفات 

�لطبية وير�أ�سهم �سابط �ول �ملعلومات �لطبية.
�أك����دت م���رمي �مل��ري��خ��ي �أن �ل���س��ب��وع �خلا�ض  وخ��ت��ام��ا 
فر�سة  مي��ث��ل  �ل�����س��ح��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  �د�رة  مب��وظ��ف��ي 
ب�سكل  و�لعمل  �لوظيفة  ه��ذه  م��ز�ي��ا  لعر�ض  عظيمة 

جماعي لتقدمي رعاية طبية ذ�ت جودة عالية.

مارثون لتطوير التطبيقات الذكية 
جامعة نيويورك اأبوظبي ت�ست�سيف 
م�سابقة الهاكاثون الدولية ال�سابعة

�أبوظبي - �لفجر
’�لهاكاثون  مل�سابقة  ��ست�سافتها  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  �أعلنت   
�لدولية �ل�سابعة لإف��ادة �ملجتمع يف �لعامل �لعربي‘ يف �لفرتة �ملمتدة بني 
يف  �ملتفوقني  �لطلبة  من  نخبة  مب�ساركة  �جلاري،  �أبريل   16 حتى   14
�مل�سابقة  �ل��ع��امل. وت��ق��وم  �أن��ح��اء  �ل��ربجم��ة �حلا�سوبية م��ن خمتلف  جم��ال 
يف  �لدوليني  �لأ���س��ات��ذة  �أ�سهر  عليها  ي�سرف  ِف��رق  �إىل  �مل�ساركني  بتق�سيم 
جمال علوم �حلا�سوب وبع�ض من رو�د �لأعمال �ملوؤ�س�سني لأجنح �ل�سركات 
�ملحرتفني.  �لتكنولوجيا  خ��رب�ء  من  جمموعة  جانب  �إىل  �لتكنولوجية، 
وينخرط �لطلبة يف �بتكار تطبيقات ذكية تخدم �ملجتمع يف عدد و��سع من 
�أ�ستاذة  ع��ودة،  د/�سناء  �إ�سر�ف  حتت  �مل�سابقة  تنظيم  ويجري  �لقطاعات.  
’هاكاثون  �أبوظبي، وموؤ�س�سة م�سابقة  علوم �حلا�سوب يف جامعة نيويورك 
�لدولية‘، وحتث �مل�سابقة �لفرق �مل�ساركة على �بتكار تطبيقات تعود بالنفع 
على �ملجتمع يف عدد كبري من �ملجالت مثل �ل�سحة و�لتعليم و�ل�سحافة 
هذه  ع��ر���ض  يتم  ذل���ك،  وع��ق��ب  و�ل��ع��ل��وم.  و�لأع��م��ال  و�ملو�سيقى  و�ل�سينما 
باملركز  للفوز  للم�سابقة  �خلتامي  �ليوم  يف  حتكيم  جلنة  على  �لتطبيقات 
�لأول.  هذ� وت�سمنت �مل�ساريع �لفائزة يف ن�سخة �لعام �ملا�سي من �مل�سابقة 
عدد�ً من �أدو�ت �للغات �لربجمية مثل �لتطبيق �لذكي �مل�ستوحى من نظام 
’ري كابت�سا‘ )ReCaptcha- inspired( �لذي يعمل على حتويل 
ترجمة  وتطبيق  �جلماعية،  �مل�ساهمة  باأ�سلوب  رقمياً  �لعربية  �لن�سو�ض 
�إىل جانب  و�لإجنليزية،  �لعربية  باللغتني  �لعامية  و�مل�سطلحات  �ملفرد�ت 

م�ساعد رقمي �سخ�سي لالجئني و�مل�سمى ’�سديقي‘.
حدثاً  هاكاثون  م�سابقة  ُتعد  ع��ودة:  �سناء  �لأ�ستاذة  قالت  �ملنا�سبة،  وبهذه 
عاملياً يتيح �لفر�سة لتعاون �أبرز �ملو�هب �لطالبية يف جمال علوم �حلا�سوب 
و�أهم �خلرب�ء على م�ستوى �لعامل لت�سميم حلول مبتكرة تعود بالنفع على 
�ملجتمع يف �لعامل �لعربي. وتتنوع �مل�ساريع �لتي يطورها �لطالب لت�سمل 
�مل�سابقة  لتمثل  �حلا�سوبية،  و�لتطبيقات  �ملحمولة  �ل��ه��و�ت��ف  تطبيقات 
فر�سة لدعم �ملو�هب �ل�سابة يف �سعيهم للو�سول �إىل م�ستويات جديدة من 
�لبتكار و�لتفكري �لإبد�عي، م�ستفيدين من تعاونهم مع خرب�ء �ملجال من 
�ستى �أنحاء �لعامل، للو�سول �إىل حلول تكنولوجية حتمل م�ستقباًل �أف�سل 

لالأجيال �لقادمة يف �ملنطقة. 
�لقيمة  باجلو�ئز  للفوز  �مل�سابقة  يف  �مل�ساركون  �لطالب  ي�سعى  و�أ�سافت: 
�ملقّدمة للم�ساريع �لفائزة و�حل�سول على �لتمويل �لالزم لبدء م�ساريعهم 
�خلا�سة و�حل�سول على وظائف عرب �سبكة �لدعم �ملهني من �جلامعة و�لتي 
جمموعة  �سنوياً  �مل�سابقة  وت�ستقطب  �لفعالية.  �نتهاء  بعد  حتى  ت�ستمر 
�أنحاء �لعامل، و�لذين يظهرون  متنوعة من �لطالب �ل�سغوفني من �ستى 
م�ساريعهم.  وتنفيذ  وتخطيط  ت�سميم  و�لإل��ه��ام يف  �لإب���د�ع  درج��ات  �أعلى 
ونحن نتطلع ُقدماً لن�سهد مزيد�ً من �مل�ساريع �جلديدة و�لأفكار �ملبتكرة 

�لتي تبدعها عقول �مل�ساركني يف م�سابقة ’هاكاثون �لدولية‘  لهذ� �لعام.
�أف��ي��ن��ا، �مل��دي��ر �لإق��ل��ي��م��ي يف �سركة  وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال �ل�سيد ج��ي��ف��ري 
مايكرو�سوفت ل�سوؤون �ملو�طنة و�ملجتمع ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا، 
معلقاً حول م�ساركته يف هاكاثون كع�سو يف جلنة �لتحكيم لالأعو�م �ل�ست 
لإقامتها  �أبوظبي  نيويورك  �جلزيل جلامعة  بال�سكر  �لتقّدم  �أود  �ملا�سية: 
على  �ل�سابة  �ملو�هب  �أب��رز  نخبة من  �لتي حتت�سن  �ملميزة،  �مل�سابقة  لهذه 
م�ستوى �لعامل، م�سددة على �أهمية �لعمل لإيجاد حلول مبتكرة للق�سايا 
و�مل�ساكل �لعاملية. كما ُتربز قوة وفعالية �لتعاون �لدويل عرب توحيد �لطالب 

جهودهم للعمل على �أهم �لبتكار�ت و�حللول ذ�ت �جلد�رة �لعاملية.

برئا�صة باحلاي الكويتي

ت�سكيل جمل�ض اإدارة جمعية العني للفنون ال�سعبية والرتاث
•• العني – الفجر

للفنون  �ل��ع��ني  ج��م��ع��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض  ت�����س��ك��ي��ل  مت 
�ل�����س��ع��ب��ي��ة و�ل�����رت�ث ب��رئ��ا���س��ة ب���احل���اي خ���ري �حلاي 
علي  �سلطان  ع�سويته  يف  �ملجل�ض  و���س��م  �لكويتي 
�ل�سام�سي  م�����رزوق  ج��م��ع��ة  ور�����س���د  �ل��ك��ت��ب��ي  ���س��امل 
�لكعبي  و�لدكتورة رول �سعبان وحممد ر��سد �سامل 
�ل�سام�سي  ر�م��ي  ومن�سور  �لدو�سري  علي  وحممد 

وعلي جمعة �لكعبي وعبد�هلل مبارك �لكعبي.
�مل��ج��ل�����ض �جل���دي���د باملهام  �أع�����س��اء  ت��ك��ل��ي��ف  وق���د مت 
و�أمني  �ل��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  وف��ي��ه��ا  للجمعية  �ل��ر���س��م��ي��ة 
جمعة  ر��سد  تكليف  مت  كما  �ل�سندوق  و�أم��ني  �ل�سر 
و�إعتماد كل من  للجمعية  �ل�سام�سي مدير�  مرزوق 

�حلربية  ل�سئون  فنيا  م�ست�سار�  �لكعبي  جمعة  علي 
و�ل�سعر وعبد�هلل حمد �لعز�يف م�ست�سار� فنيا ل�سئون 

�لعيالة.
وحممد خليل حممد على م�ست�سار� ماليا و�لفنانة 
�لبلو�سي  غ�سية  و�ل�سيدة  �إعالميا  م�ست�سار�  �أري���ام 
�لأحبابي رئي�ض  – و�ل�سيدة نورة  م�ست�سار� قانونيا 
جلنة  رئي�ض  عبود  مبارك  وح�سني  �لت�سويق  جلنة 
م�سئول  ليكون  �لعلوي  في�سل  و�إعتماد  �لأ�ستثمار 
للعالقات �لعامة كما �إعتمدت �جلمعية يف �إجتماعها 
�أحمد �سعبان ع�سو� من ذوي �لإحتياجات �خلا�سة .

باإ�سر�ف  �إج��ت��م��اع��ه��ا  ع��ق��دت  ق���د  وك���ان���ت �جل��م��ع��ي��ة 
�أحمد  وه����م  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  ع���ن  مم��ث��ل��ني 

�ل�سيباين وحممد �سمري حمزة.
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خمتلف  يف  جميلتني  بيدين  تتمّتع  �أن  �م����ر�أة  ك��ل  حت��ب 
�لظروف، لكن ل تكون هذه �لعملية ب�سيطة حني ت�سطر 
�إىل �لعتناء بطفلها. �إليِك ن�سائح �خلرب�ء يف هذ� �ملجال، 

ونظرة �إىل منتجات �ستفيدك من دون �سك.

طبيعية: تركيبة  • اختاري 

�لأظفار من عنا�سر برتوكيماوية )ثقيلة(  يتاألف طالء 
وقد يكون تن�ّسقها �ساماً. لذ� يجب �أن تدهنيه بعيد�ً عن 

طفلك وتختاري تركيبات طبيعية قدر �لإمكان.

الدائم: �صبه  الطالء  • جتنبي 
ل ت�ستعملي هذ� �لنوع لأي �سبب. ت�سبح �لأظفار ه�سة بعد 

�لولدة، لذ� ��ستفيدي من هذه �لفرتة ملعاجلتها وتلميعها. 
ل د�عي ل�ستعمال �لطالء �مللّون كي تكون �لأظفار مميزة، 

بل تبدو �لأظفار �لنظيفة و�لالمعة جميلة �أي�ساً.

اأ�صيتون: بال  مذيبة  • مادة 
�ختاري منتجات تخلو من �لأ�سيتون لأنه يجفف �لأظفار 
لذ�  بالطفل.  م�سرة  �نبعاثاته  �أّن  �إىل  �إ�سافة  وي�سعفها، 

�نزعي �لطالء عن �أظفارك بعيد�ً عنه.

منتجات اإ�صافية
لليدين: • كرميات 

حني تعتنني بطفلك، �ستبقى يد�ك يف �ملاء دوماً. لذ� �دهني 
و�حر�سي  �لنوم  قبل  �مل�ساء  يف  طبيعياً  �أو  ع�سوياً  كرمياً 
لأنها  �لقفاز�ت  ت�ستعملي  ل  لكن  �أظ��ف��ارك.  تدليك  على 
�أما خالل �لنهار، فا�ستعملي  متت�ّض كامل كمية �لكرمي. 

كرميات جافة.

ال�صمراوتني: لليدين  منا�صبة  • األوان 
تنا�سبك �لألو�ن �حليوية )�لفريوزي، �لربتقايل �لفاحت، 
�ملرجاين  �ل��ل��ون  ينا�سب  نفحة لم��ع��ة.  م��ع  �لأخ�����س��ر...( 
ودرجات �لزهري �أو �لألو�ن �لرت�بية جميع �ألو�ن �لب�سرة 

�أي�ساً.

كذلك  يديك.  على  �سبغية  بقع  ظهرت  �إذ�  جتّنبيها  لكن 
يعطي �لأح��م��ر �ل��د�ك��ن و�ل��ب��ن��ّي ل��ون��اً جمياًل ج���د�ً. لكن 

جتّنبي �لأحمر �لقوي و�لألو�ن �لفاحتة.

اأثناء احلمل
جمرى  يف  م�ستمر  ب�سكل  �لأظ��ف��ار  ط��الء  ��ستعمال  يوؤثر 

�لتنف�ض. لذ� ل ت�ستعمليه يومياً وحني تفعلني �جل�سي يف 
غرفة منع�سة. 

ك���ذل���ك ت���اأك���دي م���ن ع����دم �ح���ت���و�ء �مل��ن��ت��ج ع��ل��ى عنا�سر 
�لفورمالديهايد �أو �لفتالت �أو �لتولويني.

�لتخدير  �أط��ب��اء  �ل���ولدة لأن  �أث��ن��اء  �ل��ط��الء   ول ت�سعي 
يعتربون لون �لأظفار �لطبيعي موؤ�سر�ً مهماً!

بعد الولدة.. كيف تعتني باظفارك؟

الزبادي
ي�ساعد فى �حلفاظ  �ل��ذي  �ل��ربوت��ني  �ل��زب��ادي على  يحتوي 

على ن�سارة �لب�سرة و مقاومة �لتجاعيد.

زيت الزيتون
�لأك�سدة  م�ساد�ت  من  جمموعه  على  �لزيتون  زيت  يحتوي 
��ستبد�له  ميكن  كما  �لتجاعيد  مقاومة  على  ت�ساعد  �لتى 

بكرمي �لليل حيث �إنه ل ي�سد �مل�سام و �سريع �لمت�سا�ض

ال�صويا
يعزز  كما  �جل��ل��د  م��رون��ة  حت�سني  ف��ى  �ل�سويا  ف��ول  ي�ساعد 
عالمات  و  �لتجاعيد  تقليل  ع��ن  �مل�����س��وؤول  �ل��ك��ولج��ني  م��ن 

�ل�سيخوخة �ملبكرة

اجلوز
يعترب �جلوز غنيا بالأوميجا 3 و �لأحما�ض �لدهنية، و هو 
�لأ�سماك. فنق�ض  يتناولون  �لذين ل  �أمر مهم جد� لهوؤلء 

هذه �لدهون فى �جل�سم يوؤدي �إىل جفاف �جللد و تق�سريه

ال�صيكولتة الداكنة
حتتوي �ل�سوكولتة �لد�كنة على م�ساد�ت �لأك�سدة كما �أنها 
حتمي ب�سرتك من �أ�سعة �ل�سم�ض فوق �لبنف�سجية �ل�سارة و 
�ل�سم�ض و �سرطان �جللد. كما  ت��وؤدي ع��ادة �ىل ح��روق  �لتى 

�أنها ت�ساعد فى بقاء ب�سرتك رطبة و ناعمة

ق�صر الربتقال
و  �لكال�سيوم  و  �سي  بفيتامني  غنيا  �ل��ربت��ق��ال  ق�سر  يعترب 
�لألياف، فهو ي�ساعد على جتديد خاليا �لب�سرة كما يقي من 
متاعب �لقولون �لع�سبي. و �ذ� كنت ل حتب مذ�قه ميكنك 
جتفيفه و طحنه و ��ستخد�مه كم�سروب حيث �إنه ي�ساعد يف 

تخفيف ع�سر �له�سم وحرقة �ملعدة.

بذور عباد ال�صم�س
 �ل��ت��ي ت�����س��اع��د �جل�����س��م ف��ى حماربة 

�للتهابات �جللدية و حب �ل�سباب 
حتتوي بذور عباد �ل�سم�ض على 

.E فيتامني

املحار
فهي  �لغذ�ئية،  �لزنك  �أف�سل م�سادر  و�ح��دة من  �ملحار هي 
م�����س��وؤول��ة ع��ن �ل��ن��م��و �ل�����س��ل��ي��م خل��الي��ا �جل���ل���د.و ق��د �أثبتت 
�لدر��سات �ن �لأ�سخا�ض �لأكر عر�سة لظهور حب �ل�سباب 

عادة ما يعانون من �نخفا�ض معدل �لزنك.

الكرنب
�أهم  م��ن  �ل��ك��رن��ب  يعترب 
�لغذ�ئية  �مل�����س��ادر 
حتتوى  �ل����ت����ى 
�لعديد  على 
م��������������������������ن 

م�ساد�ت �لأك�سدة مثل فيتامني �سي و �لبيتا كاروتني و �لتى 
ت�ساعد فى �حلفاظ على مرونة �جللد و ترطيبه.

�صمك املاكريل
 حيث �إن نق�ض هذ� �لفيتامني يوؤدي �ىل �لت�سبغ �أو �لبهاق  

.B12هو �أحد �هم م�سادر فيتامني

روزماري
ب�سكل  مينع  �أن��ه  كما  �لأك�سدة  مل�ساد�ت  ر�ئعا  م�سدر�  يعترب 

فعال �سرطان �جللد.

الفلفل الرومي
�أنه  كما  �سي  لفيتامني  ر�ئعا  �لرومي م�سدر�  �لفلفل  يعترب 

ي�ساعد على ن�سارة و حيوية �لب�سرة.

الفراولة
حتتوي �لفر�ولة على م�ساد�ت �لأك�سدة �لتى توؤخر من ظهور 
�لتجاعيد و تعزز �لكولجني �مل�سوؤول عن ن�سارة �لب�سرة. كما 
�أنها حتمى �لب�سرة من �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية �ل�سارة �لتى 

قد ت�سبب �ل�سيخوخة �ملبكرة للب�سرة.

الكيوي
3 �ل���ت���ى متنع  ه���و غ��ن��ي ب���الأوم���ي���ج���ا 
�لب�سرة  و  �جل��ل��د  م�ساكل  م��ن  �لعديد 
ن�سبة عالية من  �أنه يحتوي على  ،كما 
�لكولجني �لذي يحافظ على مرونة و 

ن�سارة �لب�سرة.

�صمك ال�صردين
يعترب �سمك �ل�سردين من �أهم �لأغذية �ملليئة 
فيتامني  و   3 �أوميغا  على  يحتوي  فهو  بالفو�ئد، 
�لكال�سيوم. و  �لربوتني  و  �حلديد  جانب  �إىل   B-12

فهو يحمى �لب�سرة من �لعديد من �مل�ساكل �جللدية �ملختلفة 

مثل حب �ل�سباب و ق�سرة �لر�أ�ض.

القهوة
لبع�ض  وف���ق���ا 

�ل���در�����س���ات 
ي������ع������ت������رب 
حم��������ب��������ى 

�ل������ق������ه������وة 
عر�سة  �أق�������ل 

ل��������ال���������س��������اب��������ة 
�جللد  ب�������س���رط���ان 

مر�عاة  يجب  �أن��ه  �إل 
�سرب  ف�����ى  �لع�������ت�������د�ل 

�لفر�ط  �إن  حيث  �لقهوة 
فى تناولها قد ي�سبب م�ساكل 

�سحية �أخري.

حلوم احليوانات اآكلة الع�صب
3 �ىل  �أح��م��ا���ض �لأوم��ي��ج��ا  بجانب وج���ود ن�سبة ك��ب��رية م��ن 
�لأوميجا 6 �لدهنية، و �لتى ت�ساعد على تقليل �للتهابات، 
يحتوي �للحم �لبقري ذو �لتغذية �لع�سبية على ن�سبة عالية 
من �لربوتينات و �لتى تعترب حجر �لأ�سا�ض لبناء �لكولجني 

�مل�سوؤول عن مرونة و ن�سارة �لب�سرة.

اليقطني
�لذي  ك��اروت��ني  �لبيتا  م�����س��ادر  �أه���م  م��ن  �مل��ط��ب��وخ  �ليقطني 

�لفيتامني يعززمنو  ��ذ�  ِهِ  .Aيحوله �جل�سم �ىل فيتامني
من  خالية  و  ناعمة  �لب�سرة  على  �حل��ف��اظ  و  �جل��ل��د  خ��الي��ا 

�لتجاعيد. 

الطماطم
�لتى  و  ب��وف��رة  �لليكوبني(   ( م���ادة  على  �لطماطم  حت��ت��وي 
ت�ساعد فى حماية �لب�سرة من �لأ�سعة �ل�سارة. وعلى �لرغم 
من �أنها ل حتل حمل و�قى �ل�سم�ض، �ل �ن لديها قدرة كبرية 
،بف�سل �حتو�ئها على فيتامني A على �حلفاظ على �سحة 

�جللد و �لب�سرة.

متتعي بب�صرة ن�صرة واكرث حيوية

ب�سرتك ن�سارة  على  حتافظ  التى  الأطعمة  من   �سنفًا   20

كم هو رائع ان تكون ب�صرتك اأكرث ن�صارة و حيوية. 
ال�صحيح  للغذاء  تناولك  ان  فيه  �صك  ل  مما  و 
لذا  اخلارجي،  و  الداخلي  جمالك  على  ينعك�س 
فما تتناولينه من طعام يوميا ل يقل اأهمية عما 
اأهم  من  جمموعة  ب�صرتك.اليك  على  ت�صعينه 
ن�صرة  ب�صرتك  بقاء  على  ت�صاعد  التى  الأطعمة 

و �صحية.
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�ملال و�لأعمال

»ال�سكوك الوطنية«: ارتفاع عدد املدخرين 
املنتظمني بن�سبة 75 % العام املا�سي

•• دبي -وام:

�ملالية  �لإ�ستثمار�ت  جم��ال  يف  �لعاملة   � �لوطنية  �ل�سكوك  �سركة  قالت 
�ملتو�فقة مع �أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية ومقرها دبي � �م�ض �إن ��سرت�تيجيتها 
للت�سجيع على �لدخار �ملنتظم �أثمرت عن زيادة يف عدد �ملدخرين �ملنتظمني 
�لعام  يف  �مل��ائ��ة  يف   75 بن�سبة  �لإم����ار�ت  يف  �لوطنية  �ل�سكوك  حملة  م��ن 
�ملا�سي مقارنة بالعام �ل�سابق له . و�أو�سحت �ل�سكوك �لوطنية � �ملرخ�سة 
من م�سرف �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي و�ململوكة من موؤ�س�سة دبي 
� يف بيان �سحايف �سدر عنها  �ل��ذر�ع �ل�ستثمارية حلكومة دبي  لال�ستثمار 
و�ل�ستثمار�ت  �لدخارية  باحللول  �ملتنامية  �لثقة  تعك�ض  �لزيادة  هذه  �أن 
ح�سلو�  عمالءها  �أن  �ل�سركة  وذك��رت  �لإ�سالمية.  �ل�سريعة  مع  �ملتو�فقة 
�ملا�سي وذل��ك نظر�  �ل��ع��ام  �مل��ائ��ة ع��ن  �أرب��ع��ة يف  على ع��ائ��د�ت �سنوية بلغت 
م�سادر  وت��ن��وي��ع  ب��ال��ت��و�زن  تت�سم  �ل��ت��ي  �ل�ستثمارية  حمفظتها  لطبيعة 
��سرت�تيجيتها  �أن  و�أك����دت  �مل��خ��اط��ر.  قليل  �مل�����س��وؤول  و�ل���س��ت��ث��م��ار  �ل��دخ��ل 
جنحت يف حماية ر�أ�ض �ملال وتركيزها على �ل�ستثمار �مل�سوؤول يف �لقطاعات 
مع  �ل�ستثمارية  حمفظتها  تنويع  ويف  و�مل�ستد�مة  �حلقيقية  �لقت�سادية 
�لرتكيز على منو �لقت�ساد �لوطني عرب �سندوق �مل�ساربة �لذي تعتمده 
�ل�سركة. وت�سكل ��ستثمار�ت �ل�سكوك �لوطنية يف دولة �لإمار�ت ما ن�سبته 
�مل��ائ��ة يف  �ل�ستثمارية وخم�سة يف  حمفظتها  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   92
�أخ��رى. و�أو�سحت  �ملائة يف دول  �لتعاون �خلليجي وثالثة يف  دول جمل�ض 
�أدو�ت  فاإن  برناجمها  يوفرها  �لتي  �لعالية  �ل�سيولة  لطبيعة  �أنه  �ل�سركة 
�ل�سوق و�أدو�ت �لدخل �لثابت ت�سكل ما ن�سبته 63 يف �ملائة من حمفظتها 
�لعقار�ت  �ملائة ت�سمل عائد�ت  37 يف  �ملتبقية  �لن�سبة  ..فيما  �ل�ستثمارية 
و�لأ�سهم  �ملائة  يف  ت�سعة  �ملطورة  و�لعقار�ت  �ملائة  يف   14 للدخل  �مل��درة 
�مل�سوؤول  �ل�ستثمار  ��سرت�تيجية  �ملائة. وتتجلى  15 يف  �ملدرجة و�خلا�سة 
�لتي تنتهجها �ل�سكوك �لوطنية يف دعمها لأول م�سروع من نوعه لتاأهيل 
مبا  للطاقة  وتوفري�  ��ستد�مة  �أك��ر  لت�سبح  �لإم���ار�ت  يف  �لعمال  م�ساكن 

يتو�فق مع �ل�سريعة �لإ�سالمية وي�ساهم يف حتقيق �ل�ستد�مة �لبيئية. 

 حت�سن التداول يف اأ�سواق املال 
الإماراتية مع بدء اإف�ساح ال�سركات

•• اأبوظبي -وام: 

�سهدت حركة تعامالت �أ�سو�ق �ملال �لإمار�تية دبي �ملايل و�أبوظبي لالأور�ق 
�ملالية “ يف جل�سة �ليوم قبل �لأخري من �لإ�سبوع �جلاري حت�سنا يف عملية 
�لتد�ول مع بدء �ل�سركات �لإف�ساح عن بياناتها �ملالية عن �لربع �لأول من 
�لعام �جلاري. فقد �رتفع �سهم بنك دبي �ل�سالمي بن�سبة 1.7 باملائة بالغا 
5.90 درهم بعد �عالن �لبنك عن منو �رباحه يف نهاية �سهر مار�ض �ملا�سي 

و�سط تد�ولت بلغت قيمتها نحو 75 مليون درهم .
فيما �رتفع �سهم بنك �لإحتاد �لوطني بن�سبة جتاوزت 6 باملائة مغلقا عند 
�ىل  جم��دد�  بال�سعود  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  �سهم  وجن��ح  دره��م   4.85
عن  �ل�سركات  �ف�ساح  مو�سم  ب��دء  مع  وبالتز�من   . دره��م   7.10 م�ستوى 
بعدما  �لتح�سن  بع�ض  �لتد�ول  �سهية  �سهدت  فقد  �لربعية  �ملالية  بياناتها 
�لقيادية  �لأ�سهم  من  �سريحة  على  تركزت  �نتقائية  �سر�ء  عمليات  نفذت 
ومن  دره��م  مليون   600 �ل�سوقني  يف  �ملربمة  �ل�سفقات  قيمة  وجت��اوزت 
�لإ�سبوع  �لأ�سو�ق خالل  �ىل  �ملتدفقة  �ل�سيولة  وترية حجم  زي��ادة  �ملنتظر 
�ملقبل . وتف�سيال فقد �رتفع �ملوؤ�سر �لعام ل�سوق دبي �ملايل بن�سبة 0.15 
�أغلق  فقد  �ملالية  ل����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  �سوق  ويف  نقطة   3540 �ىل  باملائة 
 0.17 ن�سبته  تتجاوز  مل  حم��دود  باإنخفا�ض  نقطة   4555 عند  �ملوؤ�سر 
باملائة مقارنة مع جل�سة �لأم�ض. وقال و�سطاء يف �ل�سوق �إنه من �ملالحظ 
�جلل�سات  مع  مقارنة  �ليوم  جل�سة  خالل  �لتد�ول  �سهية  يف  حت�سن  وج��ود 
�إ�سارة �يجابية على �سعود �ملوؤ�سر�ت �لعامة يف  �لثالث �ملا�سية مما �أعطى 
�سوقي �أبوظبي ودبي �ملاليني خالل �لأيام �لقليلة �لقادمة” .. م�سريين �إىل 
بدء �سريحة من �ملتد�ولني �إعادة �سخ جزء من �سيولة �لأرباح �لتي ح�سلو� 
عليها من �ل�سركات . كانت �ل�سركات �لوطنية قد وزعت يف غالبيتها �أرباحا 
على �مل�ساهمني تر�وحت ن�سبتها بني 10 و 100 باملائة عن �لعام 2016 
�لر�بحة  �لأ�سهم  عدد  ت�ساوى  فقد  �ل�سعري  �ملوؤ�سر  حركة  �سعيد  وعلى   .
مع �ملرت�جعة حيث �رتفعت �أ�سعار �أ�سهم 18 �سركة مقابل �نخفا�ض نف�ض 

�لعدد من �لأ�سهم ومل يطر�أ تغيري يذكر على �أ�سعار �أ�سهم 15 �سركة.

جتارة الذهب  حجم  درهم  مليار   244.3
املبا�سرة بالدولة يف 2016 بنمو 13 %

•• اأبوظبي-وام: 

�رتفع حجم جتارة �لذهب يف �لإمار�ت �إىل 244.3 مليار درهم خالل �لعام 
بن�سبة منو قدرها  �ل�سابق  �لعام  درهم يف  217 مليار  �ملا�سي مقارنة مع 
%13. وك�سف تقرير للهيئة �لحتادية للجمارك حول �لتجارة �خلارجية 
�لذهب  �لدولة من  و�رد�ت  �أن قيمة  2016، عن  للذهب يف عام  �ملبا�سرة 
بلغت 142.4 مليار درهم خالل �لعام، بينما بلغت قيمة �ل�سادر�ت 75.9 

مليار درهم، وبلغت قيمة �إعادة �لت�سدير 26 مليار درهم.
وقال معايل �ملفو�ض علي حممد بن �سبيح �لكعبي، رئي�ض �لهيئة �لحتادية 
للجمارك، �إن بيانات جتارة �لذهب يف �لدولة تك�سف مكانتها كمركز عاملي 
لتجارة �لذهب، حيث ت�ستحوذ �لدولة على %14 من حجم جتارة �لذهب 
يك�سف  �لت�سدير  و�إع���ادة  �ل�سادر�ت  قيمة  �رتفاع  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لعاملية، 
تنامي �لقدرة �لتناف�سية ل�سناعة وجتارة �لذهب يف دولة �لإمار�ت، ويوؤكد 

�أهميتها �لتجارية على خريطة جتارة �لذهب �لعاملية.
و�أ�ساف معاليه �أن �لتعرفة �جلمركية �ملوحدة لدول جمل�ض �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية تت�سمن 4 �أنو�ع رئي�سية من �لذهب ت�سكل �لعمود �لفقري 
لتجارة �لذهب يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، هي �لذهب غري �لنقدي 
ب�سكل م�سحوق مبا يف ذلك �لذهب �ملطلي بالبالتني، و�سبائك ذهبية باأ�سكال 
خام �أخرى، و�لذهب باأ�سكال ن�سف م�سغولة �أخر مبا يف ذلك �لذهب �ملطلي 

بالبالتني، ف�ساًل عن �حللي و�ملجوهر�ت و�أجز�ئها من ذهب.
غري  �ل��ذه��ب  ت�سمل  �ل��ت��ي  �لأوىل  �لثالثة  �لأن����و�ع  �أن  �إىل  معاليه  و�أ���س��ار 
من  �إع��ف��اوؤه��ا  يتم  �مل�سغول  ن�سف  و�ل��ذه��ب  �لذهبية  و�ل�سبائك  �لنقدي 
�لر�سوم �جلمركية وفقاً للتعرفة �جلمركية �ملوحدة لدول جمل�ض �لتعاون 
%5 على �لنوع �لر�بع  �خلليجي، بينما يتم فر�ض ر�سوم جمركية بن�سبة 
فقط وهو �حللي و�ملجوهر�ت و�أجز�وؤها من ذهب �ملعروف با�سم �مل�سغولت 

و�مل�سوغات �لذهبية.

بقيمة 51 مليون درهم

» املوؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة «
 تربم 4 �سفقات لبناء مرافق جديدة يف مدينة العني ال�سناعية

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمناطق  �ل���ع���ل���ي���ا  �مل���وؤ����س�������س���ة  ك�����س��ف��ت 
 4 توقيع  ع��ن  �ملتخ�س�سة  �لإقت�سادية 
متعددة  م��ر�ف��ق  لبناء  ج��دي��دة  �سفقات 
 51 بقيمة  �ل�سناعية،  �لعني  مدينة  يف 
�إجمالية  م�ساحة  وع��ل��ى  دره���م،  مليون 

تبلغ 60 �ألف مرت مربع.
 ومتثل �مل�ساريع �جلديدة خطوة جديدة 
�ل�سناعية  �مل������دن  ت���ط���وي���ر  جم�����ال  يف 
وتعزيز  �لعليا  �ملوؤ�س�سة  ت��دي��ره��ا   �ل��ت��ي 
قابليتها  وزي��ادة  �لتناف�سية  خ�سائ�سها 
�ملتنوعة،  �لأجنبية  �لإ�ستثمار�ت  جلذب 
�أعمال �لبناء يف  وذلك بعد �لإنتهاء من 

نهاية �لعام �جلاري.
�سعيد  ���س��ع��ادة  ���س��رح  �ملنا�سبة  ه���ذه  ويف 
عي�سى �خلييلي مدير عام �ملوؤ�س�سة �لعليا 
للمناطق �لإقت�سادية �ملتخ�س�سة قائاًل: 
�إن �مل�ساريع �جلديدة توؤكد قدرة مدينة 
من  �ملزيد  ج��ذب  على  �ل�سناعية  �لعني 
للو�سول  يتطلعون  �لذين  �مل�ستثمرين 
�خلارجية  و  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �لأ�����س����و�ق  �إىل 
ُعمان  �سلطنة  مثل  �مل��ج��اورة  �ل���دول  يف 
و�ململكة �لعربية �ل�سعودية ودولة قطر، 

�لعديد   �مل�ستثمرون من   �سي�ستفيد  كما 
�ملدينة   توفرها  �لتي  �ملميزة  �مل��ز�ي��ا  من 
متنوعة   مب�ساحات  �سناعية  �أر�����ضٍ  من 
متو��سلة   وخ��دم��ات  لال�ستثمار  جاهزة 

بعقود تاأجري مرنة وباأ�سعار تناف�سية .
�لعليا  �ملوؤ�س�سة  “�أن  �خلييلي:  و�أ���س��اف 
مع  جنب  �إىل  جنباً  �لعمل  �إىل  تتطلع 
�مل�ستثمرين لدعم م�ساريعهم �ل�سناعية  
حتقق  �ل��ت��ي  �لت�سهيالت  ك��اف��ة  وت��ق��دمي 
باأهمية  منها  �إمي��ان��اً  وذل��ك  طموحاتهم 

�حلكومي  �ل���ق���ط���اع  م���اب���ني  �ل�������س���ر�ك���ة 
�لإقت�ساد  ب��ن��اء  يف  �خل���ا����ض  و�ل���ق���ط���اع 
ت��ن��وي��ع م�سادر  �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى  �مل�����س��ت��د�م 

�لدخل وفقاً لروؤية �أبوظبي 2030«.
مدينة  يف  �جل���دي���دة  �مل���ر�ف���ق  وت�����س��م��ل 
متنوعة  جم��م��وع��ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل��ع��ني 
�لأعمال، حيث ت�سم م�سنع موز�ن  من 
�لأزياء  ل��د�ر  يتبع   �ل��ذي  ذ.م.  للعطور 
�لإمار�تية �لفاخرة �لتي تاأ�س�ست يف عام 
لالأبو�ب  ك��ال���ض  ه��اي  م�سنع   ،1990

و�ل�����س��ب��اب��ي��ك و�ل�����ذي ي�����س��ت��خ��دم �أح���دث 
�لبال�ستيكية  �لأل����و�ح  لإن��ت��اج  �لتقنيات 
و�لأبو�ب  و�ل�سر�ئط  و�لرقائق  و�لكتل  
�ل��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة و�ل����ن����و�ف����ذ و�إط���������ار�ت 
لإ�ستيعاب  �مل�سممة  و�لأقفال   ، �لأب��و�ب 
�لتي  �مل��ن��اخ��ي��ة  �لأج�����و�ء  ج��م��ي��ع  طبيعة 
�ملروج  م�سنع  �لإم����ار�ت،  دول��ة  ت�سهدها 
لإنتاج  م�سروع  وهو  لالأ�سمدة  �لع�سوي 
د�خل  �لأول من نوعه  �لع�سوي  �ل�سماد 
�ل�سلطان  �سركة  �إىل  �إ�سافة  �لإم����ار�ت، 
�لتي  و�لربيكا�ست  �جلاهزة  للخر�سانة 
�جلودة  عالية  �جلاهزة  �خلر�سانة  تنتج 

لالأ�سا�سات �لهيكلية و�لبنائية.
موقع  يف  �ل�سناعية  �لعني  مدينة  وتقع 
بني  �ل��ط��ري��ق  منت�سف  يف  �إ�سرت�تيجي 
ب�سبكة   وتتمتع  ودب��ي،  �أبوظبي  مدينتي 
نقل ومو��سالت  ممتازة، كما �إنها تعترب 
جمل�ض  دول  �أ���س��و�ق  على  مثالية  نافذة 

�لتعاون �خلليجي �ل�سقيقة.
كيلومرت�ت   9 �مل��دي��ن��ة  م�����س��اح��ة  وت��ب��ل��غ 
مربعة، وقد مت تطويرها وفقاً للمعايري 
�لتقنية و�لبيئية �لتي تتميز بها مدينة 
�ل�سناعية )�أيكاد(، و�لتي تلبي  �أبوظبي 
�لتحويلية  �ل�����س��ن��اع��ات  ق��ط��اع  ح��اج��ات 

�خل����ف����ي����ف����ة و�ل�����������س�����رك�����ات �ل�������س���غ���رية 
و�ملتو�سطة �ملتنوعة مثل �لورق و�خل�سب 
و�لإ�سالح  �لعمل  وور����ض  و�مل��ن�����س��وج��ات 
�سغرية �حلجم. �إ�سافة على ذلك،  تلبي 
مدينة �لعني �ل�سناعية �أي�ساً �إحتياجات 
�مل�ساريع  مثل  �لثقيلة  �ل�سناعات  بع�ض 
�لكيميائية و�لبال�ستيكية �ملتطورة، كما 
تطوير  مو��سلة  �لعليا  �ملوؤ�س�سة  تعتزم 
مب�ساريع  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل���ع���ني  م���دي���ن���ة 
جديدة ت�سم  �ملر�فق �لتجارية  ومر�فق 

�لرتفيه.
وتوفر مدينة �لعني �ل�سناعية جمموعة 
�ل�سناعية  �لأر��سي  خيار�ت  من  و��سعة 
ذ�ت �ملو�قع �ل�سرت�تيجية  �لتي تتنا�سب 
حتتية  وبنية  �لإ�ستثمار�ت  خمتلف  مع 
متطورة وفق �أ�سعار تناف�سية مقارنة مع 

�لأ�سو�ق �لخرى.
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �ملوؤ�س�سة �لعليا تلعب 
دور �أ�سا�سي يف تطوير  �لقطاع �ل�سناعي 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث 
ت�سم  يف �لوقت �حلايل �أكر من 650 
من�ساأة �سناعية يف مناطقها �لإقت�سادية 
�ملختلفة، و �لتي تبلغ قيمة �إ�ستثمار�تها 

�أكر من 29 مليار درهم.

اأبوظبي  مبطار  الت�سغيلية  العمليات  يف  العمل  يبا�سرون  للطريان  الحتاد  برنامج  خريجي  من   157
•• اأبوظبي-وام: 

برنامج  خ���ري���ج���ي  م����ن   157 ب���ا����س���ر 
�لتابع  �لتاأ�سي�سي  ل��ل��ط��ري�ن  �لحت����اد 
يف  �لعمل  �لوطني  �لتطوير  لربنامج 
�أبوظبي  مبطار  �لت�سغيلية  �لعمليات 
منها  تقليدية  غ��ري  ووظ��ائ��ف  �ل���دويل 
خدمات �لتموين و�ل�سحن و�لأر�سية .

جمموع  م��ن   107 �مل��و�ط��ن��ات  و�سكلت 
خ��ري��ج��ي �ل��ربن��ام��ج وخ�����س��ع 96 من 
للتدريب  �ملجموعة  �سمن  �خلريجني 
لدى �لحتاد خلدمات �ملطار، فيما �أمت 
برنامج  �سمن  تدريباتهم  منهم   61

مندوبي خدمات �ل�سيوف.
ق�سم  رئي�سة  �لها�سمي،  �أم���اين  وق��ال��ت 
و�لتوطني  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در  ت��ط��وي��ر 
�أنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����س��ري��ح  ب��امل��ج��م��وع��ة يف 
“ ع��ل��ى ه��ام�����ض حفل  “ و�م  �لإم�����ار�ت 
�أقيم �م�ض يف �أكادميية �لتدريب �لتابعة 
�أب��وظ��ب��ي لهذ�  ل��ل��ط��ري�ن يف  ل��الحت��اد 
�لغر�ض �أن جمموعة �لحتاد للطري�ن 
تدريبيا  برناجما   24 من  �أك��ر  توفر 
جمالت  يف  م���ت���درب   1000 حل����وىل 
خمتلفة تفيد قطاع �لطري�ن و تهدف 
م����ن خ���الل���ه���ا ل����س���ت���ق���ط���اب وت���دري���ب 
وت��ط��وي��ر �مل���و�ط���ن���ني �لإم����ار�ت����ي����ني يف 
وعمليات  �ل��ه��ن��د���س��ة،  ت�سمل  جم����الت 
مركز  �إىل  �إ�سافة  و�لإد�رة  �ل��رح��الت، 
�ل���ذي ي�سم فريق  �ل��ع��ني  �لت�����س��ال يف 
�لإمار�تيات  �ملو�طنات  من  كامل  عمل 
�مل��وظ��ف��ات و�ملوظفني  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
�لإم���ار�ت���ي���ني يف �مل��ج��م��وع��ة �أك����ر من 

موظف.  3000

�إىل  ت���ه���دف  �مل��ج��م��وع��ة  �أن  و�أ����س���اف���ت 
�لعام  خ����الل  م���و�ط���ن   700 ت��خ��ري��ج 
�حلايل يف تخ�س�سات خمتلفة. م�سرية 
�ل��ط��ري�ن يف خدمة  �أه��م��ي��ة ق��ط��اع  �إىل 
كو�در  بوجود  وفخرها  �لدولة  �قت�ساد 
تخ�س�سية  جم��الت  يف  موؤهلة  وطنية 
خطط  �أن  ح���ي���ث  �ل����ق����ط����اع  ه������ذ�  يف 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل���رب�م���ج �مل��ط��روح��ة تاأتي 
�أبوظبي  م��ط��ار�ت  تطوير  خطط  وف��ق 
�لفر�سة للمو�طنني للعمل يف  لتوفري 
هذ� �ملجال و�أن يكونو� �سفر�ء لالإمار�ت 

لدي �مل�سافرين و�ل�سيوف .
�لعام �ملا�سي وخالل فرتة  وعلى مد�ر 
�سمن  �خلريجني  توجيه  مت  �لتدريب 
للعمليات  �لرئي�سية  �جلو�نب  خمتلف 
�لت�سغيلية يف �ملطار يف جمالت �سملت 
�ل�سحن، و�لتموين، و�للغة �لإجنليزية، 

و�لت���������س����الت �ل���ت���ج���اري���ة، وم����ه����ار�ت 
�لكمبيوتر، و�ملناولة �لأر�سية، وخدمات 

�ل�سيوف.
وح�����س��ر ح��ف��ل �ل��ت��خ��رج ���س��ع��ادة حممد 
جمل�ض  ع�سو  �ليو�سف،  �سلطان  حارب 
و  ل��ل��ط��ري�ن  �لحت�����اد  �إد�رة جم��م��وع��ة 
ل�سركة  �لإد�ري  �ملدير  يولنت،  كري�ض 
�لحتاد خلدمات �ملطار وجمال عي�سة 
�لعمليات  �أول  مدير  �لعامري،  مبارك 
�لأر�����س����ي����ة، وب�����ول ه��ي��ن��ز، م���دي���ر عام 
�ل��ت��م��وي��ن �لحت�����اد خلدمات  خ���دم���ات 
�أول عمليات  �ملطار، و�ألن ر�يت، مدير 

�ل�سحن.
وقال خالد �ملحريبي، نائب �أول للرئي�ض 
ل�������س���وؤون �لحت�������اد خل����دم����ات �مل���ط���ار- 
فخ�����ورون  �إن���ن���ا  �لأر����س���ي���ة  �خل���دم���ات 
حديًثا  �ملوؤهلني  �ملو�طنني  باملوظفني 

�ل��ذي��ن ت��األ��ق�����و� ب��ال��ف��ع��ل وي��ج��ري على 
ت�سغيلية  �أدو�ر  يف  ت��ع��ي��ي��ن��ه��م  �ل���ف���ور 
عملياتنا  م���رك���ز  دع����م  يف  ل��ي�����س��اه��م��و� 

�لت�سغيلية �ملُتنامي يف �أبوظبي.
�ملدير  يولنت،  كري�ض  قال  ومن جانبه 
خلدمات  �لت�ح�������اد  ل�سركة  �لإد�ري 
�ملوهوبني  بخريجين������ا  نرحب  �مل��ط��ار 
يف �أ����س���رة ع��م��ل جم��م��وع�����������������������ة �لحت����اد 
�لربنامج  ه�����ذ�  �أن  ح���ي���ث  ل���ل���ط���ري�ن 
�ل��ت��اأ���س��ي�����س��ي ي��ع��ّد ج�����زًء� رئ��ي�����س��ًي��ا من 
بتوظيف  �خل���ا����س���ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
�ملهار�ت �لوطنية و�إيجاد فر�ض جمزية 
طويلة  �ل��روؤي��ة  م��ع  يتما�سى  مب��ا  لهم، 
للطري�ن  �لحت������اد  مل��ج��م��وع��ة  �لأم������د 

وموطننا �أبوظبي.
ك��م��ا مت خ���الل �حل��ف��ل ت��ك��رمي ك���ّل من 
�مل��وظ��ف��ت��ني �خل��ري��ج��ت��ني م���رمي �أحمد 

عامري وعبري م�سعود عبد �هلل �لنقبي 
�لكبريين،  وتفانيهما  �لتز�مهما  على 
حيث ح�سلتا على جائزتّي �أف�سل �أد�ء.

�أكر  وتتوىل �لحت��اد للطري�ن خدمة 
من 110 وجهات ركاب و�سحن تتاألف 
�لفعلي  �لت�سغيل  ق��ي��د  �ل��وج��ه��ات  م��ن 
منطقة  م�ستوى  على  عنها  �ملعلن  �أو 
�ل�����س��رق �لأو����س���ط و�أف��ري��ق��ي��ا و�أوروب�����ا 
�ل�سمالية  و�أم��ري��ك��ا  و�أ���س��رت�ل��ي��ا  و�آ���س��ي��ا 
و�جلنوبية، معتمدة على �أ�سطول ي�سم 
م��ا ي��زي��د ع��ن 120 ط��ائ��رة م��ن طر�ز 
موؤكدة  طلبيات  مع  وبوينغ،  �إيربا�ض 
 71 بينها  من  ط��ائ��ر�ت،   204 ل�سر�ء 
طائرة بوينغ 787، و25 طائرة بوينغ 
من  �إيربا�ض  طائرة  و62   ،777-X
طر�ز A350، و10 طائر�ت �إيربا�ض 

.A380

الدار العقارية حتقق تقدما يف تنفيذ �سبعة م�ساريع تطويرية
•• اأبوظبي -وام:

حتقيق  �لعقارية،  �ل���د�ر  �سركة  تو��سل 
م�ساريع  ���س��ب��ع��ة  �أب�����رز  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ت��ق��دم 
ب��ع��دم��ا و�سلت  ل��ه��ا  ت��اب��ع��ة  ت��ط��وي��ري��ة 
�لأع���م���ال �لإن�����س��ائ��ي��ة ل��ك��ل م��ن م�سروع 
يا�ض،  ج���زي���رة  يف  �ل����و�ق����ع  “�أن�سام” 
�ساطئ  يف  “�لهديل” �ل��و�ق��ع  وم�����س��روع 
�لأخ��������رية،  م���ر�ح���ل���ه���م���ا  �إىل  �ل�����ر�ح�����ة 
لت�سليمهما  �مل��ح��دد  �مل��وع��د  ق��ب��ل  وذل���ك 
�مل�ساريع  وت��ت��ق��دم  �سبتمرب2017.  يف 
�ل��و�ق��ع��ة يف ج���زي���رة يا�ض  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
ب�سكل ملحوظ، بالإ�سافة �إىل �لعمليات 
�لتطويرية  ل��ل��م�����س��اري��ع  �لإن�������س���ائ���ي���ة 
�لأخرى �لتابعة لل�سركة و�سارفت �أعمال 
“�أن�سام”،  مل�����س��روع  �ل��زج��اج��ي  �لتظليل 
�ل��و�ق��ع يف �جل��ه��ة �ل��غ��رب��ي��ة م��ن جزيرة 
�إىل ج��ان��ب تقدم  ي��ا���ض، ع��ل��ى �لن��ت��ه��اء 
قبل  ملحوظ  ب�سكل  �لد�خلية  �لأع��م��ال 
�ملوعد �ملحدد للت�سليم �لنهائي للم�سروع 

خالل �لعام �جلاري. ومت تر�سية �لعقد 
درهم  م��ل��ي��ون   500 بقيمة  �ل��رئ��ي�����س��ي 
مل�سروع مايان، وهو م�سروع �سكني يطل 
�لغولف  وملعب  �لبحرية  �لو�جهة  على 
يف جزيرة يا�ض، و�ستقوم �ل�سركة �ملطورة 
للم�سروع باإن�ساء خم�سة �أبر�ج تتكون من 
512 وحدة �سكنية. وت�سم  طابقا   11

من  كل  يف  �لإن�سائية  �لأع��م��ال  وو�سلت 
للفلل  م�سروع  �أول  يا�ض،  و�ست  م�سروع 
�ل�����س��ك��ن��ي��ة ل�����س��رك��ة �ل�����د�ر �ل��ع��ق��اري��ة يف 
جزيرة يا�ض، وم�سروع يا�ض �يكرز، �أكرب 
�لذي  �لعقارية  للد�ر  �ل�سكنية  �مل�ساريع 
�لو�جهة  على  مطلة  �سكنية  فلال  ي�سم 
�ل��ب��ح��ري��ة ووح�����د�ت ت����اون ه���او����ض، �إىل 
و�سيتم عر�ض مناذج  مرحلة متقدمة.. 
يا�ض  و���س��ت  م�����س��روع  يف  �ل�سكنية  �لفلل 
للعامة فور �لنتهاء من ت�سميم �لطريق 
و�ملو�قع �لطبيعية حول �لفلل �ل�سكنية. 
�لعقارية حاليا يف  �ل��د�ر  �سركة  تنظر  و 
�ملطروحة  �مل��ن��اق�����س��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 

مل�سروع  �لرئي�سي  �لعقد  لرت�سية  وذل��ك 
�ملقرر منحه يف  �يكرز، و�ل��ذي من  يا�ض 
ويبلغ  �جل��اري.  �لعام  من  �لثاين  �لربع 
�لإن�ساء  �ل�سكنية قيد  �لوحد�ت  �إجمايل 
يا�ض  جزيرة  يف  �لعقارية  للد�ر  �لتابعة 

�أكر من 3500 وحدة �سكنية.
 “ مل�سروع  �لإن�سائية  �لأع��م��ال  ت�ستمر  و 
مري�” �لو�قع يف جزيرة �لرمي، وهو �أول 
م�ساريع �لد�ر �ل�سكنية للدخل �ملتو�سط، 
بالتقدم ب�سكل م�ستقر، حيث يتم تثبيت 
�لأعمدة �حلجرية للطابق �ل�سفلي، ومت 
�لنتهاء من �سب �أر�سية �لطابق �لثاين. 
�ملغلقة  �ملائية  �لقناة  �ختبار�ت  و�أو�سكت 
ت�سميم  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لن��ت��ه��اء،  على 
�لطرق و�ملو�قع �لطبيعية ومن �ملخطط 

�فتتاحها يف �أو�خر �ل�سهر �جلاري.
�ل�سكني،  �ل��ه��دي��ل  م�����س��روع  ي��خ�����س��ع  و 
�أك�����ر م�����س��اري��ع �ساطئ  �أح������دث و�أح������د 
ب��ي��ع��ت جميع  �ل����ر�ح����ة مت���ي���ز� و�ل�������ذي 
�إذ  وحد�ته �ل�سكنية، للمر�حل �لنهائية، 

تتقدم �لأعمال �لإن�سائية ب�سكل ملحوظ 
�لنهائي  للت�سليم  �مل��ح��دد  �مل��وع��د  ق��ب��ل 
�أن  �أع��م��ال �جل���در�ن غ��ري  ��ستكمال  ومت 
�لأعمال �لد�خلية ل تز�ل قيد �لتنفيذ. 
من ناحية �آخرى، �سيتم تد�سني �لأعمال 
�لإن�����س��ائ��ي��ة ل��ل��ط��رق ق��ري��ب��ا يف ك���ل من 
�ل�سكنية  و�ل����وح����د�ت  �ل��ن��اري��ل  ج���زي���رة 
مل�سروع �ملريف �لو�قع يف جزيرة خليفة، 

و�لذي بيعت جميع وحد�ته �ل�سكنية.

يو��سل �جليمي مول  �لعني  ويف مدينة 
�ل����زو�ر يف ظل  �أك���رب م��ن  ��ستقبال ع��دد 
�ملدخل  �ل��ت��و���س��ع��ة يف  �أع���م���ال  ����س��ت��م��ر�ر 
�لرئي�سي، و�لأروقة �لغربية و�ملر�حي�ض 
�لأعمدة  تثبيت  �أعمال  تقدم  جانب  �إىل 
��ستعد�د�  ج��ي��د،  ب�سكل  و�خل��ر����س��ان��ات 
لتو�سعة �جلناح �لغربي، و�لذي �سي�سيف 
51 متجر� جديد� يتوزعون على ثالثة 

طو�بق.
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القدرة  تعلن عزمها امل�ساركة يف 
معر�ض �سيتي �سكيب اأبوظبي 2017

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  �لقاب�سة  �لقدرة  ل�سركة  �لعقاري  �ل��ذر�ع  �لعقارية،  �لقدرة  �سركة  �أعلنت 
عزمها �مل�ساركة يف معر�ض “�سيتي �سكيب �أبوظبي 2017” �لذي يقام حتت 
رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، نائب 
�لعقاري  �مل�سلحة، و�لذي يجمع �ملتخ�س�سني يف �ملجال  �لقائد �لأعلى للقو�ت 
حملياً و�إقليمياً وعاملياً مبركز �أبوظبي 
 18 �لوطني للمعار�ض يف �لفرتة من 
ق��ال حممد   .2017 �إب��ري��ل   20 �إىل 
بن ثعلوب �لدرعي، رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
�سركة �لقدرة �لقاب�سة، ُي�سكل معر�ض 
ة  من�سّ  2017 �أبوظبي  �سكيب  �سيتي 
يف  و�ملتخ�س�سني  للم�ستثمرين  هامة 
م�ساركتنا  تاأتي  ل��ذ�  �لعقاري،  �لقطاع 
�سركات  �أك����رب  ب��اع��ت��ب��ارن��ا  �مل��ع��ر���ض  يف 
�ل���س��ت��ث��م��ار �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف �إم����ارة 
�ملعر�ض  خ����الل  و���س��ن��ق��دم  �أب���وظ���ب���ي، 
جم��م��وع��ة م��ن �مل�����س��اري��ع �ل��ه��ام��ة �لتي 
�لتنمية و�لتطوير  تتما�سى مع عملية 
�لقاب�سة  �لقدرة  �سركة  حتر�ض  �لتي 
ع��ل��ى �إجن���ازه���ا حم��ل��ي��اً و�إق��ل��ي��م��ي��اً. ومن 
جانبه �سرح خليفة يو�سف خوري، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سركة �لقدرة �لعقارية 
�لتو�جد يف  �لقاب�سة- قائاًل، نحر�ض على  �لقدرة  �لعقاري ل�سركة  -�ل��ذر�ع   ،
معر�ض �سيتي �سكيب �أبوظبي 2017 �لذي يعترب فر�سة هامة لتعزيز �ملناخ 
�ل�ستثماري �ملزدهر، لهذ� �سنقوم خالل �ملعر�ض بتقدمي جمموعة من �مل�ساريع 
�لهامة �لتي تتما�سى مع توجهاتنا �مل�ستقبلية باعتبارنا م�ستثمر�ً ��سرت�تيجياً 
�سركة  و�ست�سارك  ه��ذ�  مبتكرة.  و�ل��ي��ات  خ��رب�ت  م��ن  لدينا  م��ا  بف�سل  مثالياً 
�لقدرة بنخبة متميزة من �أخر م�ساريعها �لتطويرية �مل�ستقبلية، وهي م�سروع 
�ل�سوق �ل�سعبي يف �إمارة �أبوظبي، وم�سروع بر�ري عني �لفاي�سة مبدينة �لعني، 

وم�سروع فندق ق�سر �لبحر يف مدينة �لرباط باملغرب.

 546 مليون درهم �سايف اأرباح بنك 
امل�سرق يف الربع الأول من العام احلايل 

•• دبي-وام:

�لعام �حلايل  �لربع �لأول من  �أرباحا �سافية يف   � � ومقره دبي  �مل�سرق  �سجل بنك 
بلغت 546 مليون درهم بزيادة ن�سبتها 2.7 يف �ملائة مقارنة بالفرتة نف�سها من 
�لعام �ملا�سي وذلك بف�سل تر�جع خم�س�سات �لقرو�ض �ملتعرة بن�سبة 15 يف �ملائة 
وعو�مل ثانوية �أخرى فيما بلغ ربح �ل�سهم �لو�حد 3.08 درهم يف نهاية �ل�سهر 
�ملا�سي. و�أظهرت �لنتائج �ملالية للربع �لأول من �لعام �حلايل �لتي �سدرت عن بنك 
�مل�سرق �م�ض �نخفا�ض �سايف دخل �لفائدة و�سايف �لدخل من �ملنتجات �لإ�سالمية 
بن�سبة 3.6 يف �ملائة مقارنة بنف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�سي ب�سبب عدم منو حجم 
�لقرو�ض. و�أو�سحت نتائج �لربع �لأول من �لعام �حلايل ��ستقر�ر ن�سبة �سايف دخل 
غري  �لدخل  ن�سبة  ��ستقر�ر  وكذلك  مرتفعة  م�ستويات  عند  و�لعمولت  �لر�سوم 
�ملائة  41.6 يف  �لت�سغيلي عند م�ستوى مرتفع بلغ  �إىل �لدخل  �ملرتبط بالفو�ئد 
�إىل جانب �رتفاع �سايف دخل �ل�ستثمار�ت و�سرف �لعمالت �لأجنبية و�لإير�د�ت 
17.9 يف �ملائة مقارنة بنف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�سي. وتر�جع  �لأخ��رى بن�سبة 
 1.7 �لعام �حلايل بن�سبة  �مل�سرق يف �لربع �لأول من  �إجمايل �لأ�سول لدى بنك 
يف �ملائة لي�سل �إىل  120.7 مليار درهم كما تر�جعت ود�ئع �لعمالء بن�سبة 0.8 
يف �ملائة لت�سل �إىل 76.4 مليار درهم وبقيت ن�سبة �لقرو�ض �ملتعرة �إىل �إجمايل 
�لقرو�ض م�ستقرة ن�سبيا عند 3.3 يف �ملائة يف نهاية �ل�سهر �ملا�سي. و��ستقرت ن�سبة 
�لقرو�ض �إىل �لود�ئع عند م�ستوى جيد بلغ 80.5 يف �ملائة يف نهاية �ل�سهر �ملا�سي 
�ملائة وو�سلت  28.1 يف  �لأ�سول  �إجمايل  �إىل  �ل�سائلة  �لأ�سول  ن�سبة  بلغت  فيما 
33.9 مليار درهم. وبقيت  �إىل  �لأخ��رى  �لبنوك  �لنقدية و�لأر�سدة لدى  �ملبالغ 
1 فوق �حلد �لأدن��ى ب�سكل  ن�سبة كفاية ر�أ���ض �ملال ون�سبة ر�أ���ض �ملال من �مل�ستوى 
ملحوظ وفقا لالأنظمة �ل�سارية حيث بلغتا 17.1 يف �ملائة و16.2 يف �ملائة على 
�لتو�يل. و�أظهرت �لنتائج �ملالية للبنك تر�جع تكاليف �ملخاطر خالل �لربع �لأول 
من �لعام �حلايل من 425 مليون درهم يف �لربع �لر�بع من 2016 �إىل 311 
مليون درهم بينما بلغ �إجمايل خم�س�سات �لقرو�ض و�ل�سلف /3.5/ مليار درهم 

وميثل ذلك تغطية بن�سبة 145.5 يف �ملائة للقرو�ض �ملتعرة.

�سيمن�ض ين�سئ مقرا عامليا للخدمات 
اللوج�ستية يف موقع »اإك�سبو 2020 دبي« 

•• دبي-وام:

�لت�سنيع  ���س��رك��ات  �أك����رب  �إح����دى   � �لأمل��ان��ي��ة  �إي���ه.ج���ي  �سيمن�ض  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�خلا�ض  �لعاملي  مقرها  �ستن�سئ  �أنها  �م�ض  دب��ي  يف   � �لعامل  يف  و�لإل��ك��رتون��ي��ات 
 2020 “�إك�سبو  موقع  يف  و�ل�سحن  و�ملو�نئ  للمطار�ت  �للوج�ستية  بالأن�سطة 
دبي” بعد �نتهاء فاعلياته يف �إبريل 2021 حيث تدعم هذه �خلطوة �خلطط 
�أعلن  كما  دب��ي.  يف  و�للوج�ستية  �ل�سناعية  و�لتنمية  �حل��دث  ب�����اإرث  �خلا�سة 
موؤمتر �سحفي عقده �جلانبان  خالل  �لوقت  نف�ض  دبي” يف   2020 “�إك�سبو 
يف دبي �م�ض � �أنه �أبرم �سر�كة مع �سيمن�ض من فئة �سريك ر�سمي �أول يف جمال 
متنوعة  �بتكارية  حلول  وت��وف��ري  �لذكية  �لت�سغيل  وعمليات  �لتحتية  �لبنية 
�أثر�  ي��رتك  ��ستثنائي  �إك�سبو  وت�سغيل  بناء  يف  ت�ساعد  ومنتجات  وتكنولوجيا 
ملمو�سا بعد �إ�سد�ل �ل�ستار على �إك�سبو 2020 دبي. ورحب �سمو �ل�سيخ �أحمد 
2020 دبي بهذه �خلطوة .  �آل مكتوم رئي�ض �للجنة �لعليا لإك�سبو  بن �سعيد 
م�سري� �إىل �أن قر�ر �سيمن�ض �إقامة �ملقر �لعاملي للخدمات �للوج�ستية يف موقع 
�إك�سبو يف 2021 ميثل عالمة حمطة مهمة على �لطريق نحو �إك�سبو. و�أ�ساف 
�سموه “ ي�سكل قر�ر �سركة �سيمن�ض �إقامة �ملقر �لعاملي للخدمات �للوج�ستية يف 
موقع - �إك�سبو 2020 دبي - بعد �إ�سد�ل �ل�ستار على فاعليات �ملعر�ض ت�سويتا 
قويا بالثقة على م�سد�قية ما ن�سعى �إليه من �ملحافظة على زخم وحيوية موقع 
دبي  تلعبه  �ل��ذي  �مل��ح��وري  �ل��دور  على  تاأكيد�  �لوقت  ذ�ت  يعد يف  كما   . �إك�سبو 
على �ل�سعيد �لعاملي كمركز للخدمات �للوج�ستية و�ملالحة �لبحرية و�لتجارة 
و�لنقل �جلوي. و�أكد بيان �سحفي �سدر عن �إك�سبو 2020 دبي �أن قر�ر �ل�سركة 
�أعمالها يف �ملوقع يعد ت�سويتا كبري� بالثقة يف  �لأملانية �لكربى باإقامة �إحدى 
يف  مربع  كيلومرت   4.38 م�ساحة  على  �ملمتد  مبوقعه  �خلا�سة  �إك�سبو  روؤي��ة 
منطقة “دبي �جلنوب” باأن ي�سري �ملوقع نظاما بيئيا مزدهر� حا�سنا لالأعمال 
�لتجارية و�ل�سكن و�ل�سياحة يف �مل�ستقبل و�أن ي�ستقطب �سركات عاملية كي تن�سئ 

موطئ قدم لها هناك .

تركز على تعزيز التعاون مبجالت التجارة وال�صتثمار وال�صناعة والزراعة والطاقة

اللجنة القت�سادية امل�سرتكة الإماراتية الأذرية تعقد دورتها ال�ساد�سة يف اأبوظبي الأ�سبوع القادم
•• اأبوظبي-الفجر:

�مل�سرتكة  �حل��ك��وم��ي��ة  للجنة  �ل�����س��اد���س��ة  �ل����دورة  تعقد 
دولة  كل  بني  و�لفني،  و�لتجاري  �لقت�سادي  للتعاون 
�جلاري  �بريل   20 يف  �أذربيجان  وجمهورية  �لإم���ار�ت 
�سعيد  بن  �سلطان  �ملهند�ض  معايل  برئا�سة  �أبوظبي  يف 
م�سطفى  �ساهني  وم��ع��ايل  �لقت�ساد  وزي��ر  �ملن�سوري 

�ييف وزير �لتنمية �لقت�سادية يف �أذربيجان.
�مل�سوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  �للجنة  �أع��م��ال  يف  ي�����س��ارك 
ع��ن جمتمع �لعمال  �حل��ك��وم��ي��ة ومم��ث��ل��ني  و�جل��ه��ات 
�للجنة  وت���ب���ح���ث  �ل���ب���ل���دي���ن.  يف  �خل����ا�����ض  و�ل���ق���ط���اع 
�لتعاون �لقت�سادي  �سبل تعزيز  �مل�سرتكة  �لقت�سادية 
وتن�سيط وتنمية �لتبادل �لتجاري و�ل�ستثماري وتعزيز 
�لعالقات �لثنائية و�لتعاون خا�سة مبجالت �ل�سناعة 
�ملتجددة  و�ل��ط��اق��ة  و�ل��ط��اق��ة  و�ل����زر�ع����ة  و�ل�����س��ي��اح��ة 
و�لت�سالت  �مل��ي��اه  و�إد�رة  �لطبيعية  و�مل����و�رد  و�لبيئة 
وتطوير  و�لثقافة  و�ل�سياحة  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 
جمتمع  بني  �ل��رو�ب��ط  وتقوية  �مل�سرتكة  �ل�ستثمار�ت 

�لعمال يف �لبلدين �ل�سديقني.
كما تتناول �للجنة عدد� من �لق�سايا �لق�سايا �لخرى 
�أعمال �لجتماع ومتابعة ما مت  �ملطروحة على جدول 
�للجنة �خلام�ض  �أعمال  �أجنز خالل  �لتفاق عليه وما 
�لتي عقدت �جتماعها يف �لعا�سمة �لذرية باكو خالل 

�سهر نوفمرب 2014.
وقال معايل �لوزير �ملن�سوري �إن �جتماعات �للجنة تعد 
فر�سة لتعزيز �آليات تطوير �لتعاون �لقت�سادي ورفع 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ج��اري و�ل���س��ت��ث��م��اري  �ل��ت��ب��ادل  حجم 
ب�سورة تلبي طموحات قيادة �لبلدين وذلك من خالل 
�لبلدين  ل��دى  و�ملتاحة  �ملتو�فرة  �لإم��ك��ان��ات  ��ستغالل 
�لفرتة  �قت�سادية متينة خالل  بناء عالقات  �أجل  من 

�ملقبلة.
من�سة  ت�سكل  �مل�سرتكة  �للجنة  �أن  �إىل  معاليه  ولفت 
ح��ي��وي��ة ل��ب��ح��ث وم��ع��اجل��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن 
ت��ع��رت���ض ط��ري��ق ت��ن��م��ي��ة وزي�����ادة �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي يف 
�لقطاعات �حليوية �لهامة للبلدين، منوها �ن �للجنة 
�ملا�سية  �خل��م�����ض  �ج��ت��م��اع��ات��ه��ا  خ���الل  �ل��ك��ث��ري  حققت 

و�لجتماع �ل�ساد�ض �لذي �ست�ست�سيفه �أبوظبي �ل�سبوع 
�لقادم �سيو��سل �لبناء �إ�ستناد� �إىل تلك �لنجاحات.

�ل��ت��ج��اري غري  �ل��ت��ب��ادل  ح��ج��م  �أن  �ىل  و�أ����س���ار معاليه 
ماليني   605 �ىل  و�سل  �ل��ذي  �لبلدين  بني  �لنفطي 
�ل��ت��ج��ارة عرب  ���س��ام��ال   ،2015 �ل��ع��ام  ن��ه��اي��ة  دولر يف 
�إطالقاً  يعك�ض  ل  �أن��ه  �إل  �أهميته  رغ��م  �حل��رة  �ملناطق 
�ل��ب��ل��دي��ن ول يلبي  �مل��ت��اح��ة يف  �ل��ف��ر���ض و�لم��ك��ان��ي��ات 
ل�ستك�ساف  �سويا  �لعمل  من  بد  ل  لذلك  طموحهما. 
�ملزيد من �لفر�ض �جلديدة و�لقطاعات �لو�عدة لزيادة 
�أنه رغم �لتقدم �مللحوظ يف  هذ� �لرقم. وتابع معاليه 
تتجاوز  �لبلدين  طموحات  �أن  �إل  �لثنائية  �لعالقات 
�لتبادل  �أن  قناعة  على  ون��ح��ن  حاليا  �ل��ق��ائ��م  �ل��و�ق��ع 
�لتجاري و�ل�ستثمار �مل�سرتك بني بلدينا ل يز�ل دون 
�لتفاقيات  ه��و تفعيل  �مل��ت��اح��ة.  وه��دف��ن��ا  �لإم��ك��ان��ي��ات 
�لعالقات  ق��دم��ا يف تطوير  و�مل�����س��ي  �ل�����س��ر�ك��ات  وب��ن��اء 
�لكبرية  �لإمكانيات  من  �ملثلى  لال�ستفادة  �لقت�سادية 
�ل��ط��رف��ني، وه���ذ� يتطلب م��ن �جلانبني  �مل��ت��اح��ة ل��دى 
�للجنة �لقت�سادية  �إط���ار  �مل��زي��د م��ن �جل��ه��ود يف  ب��ذل 
و��ستقطاب  �لثنائية  �لتجارة  لزيادة معدلت  �مل�سرتكة 
و�إقامة  �ملتاحة  للم�ساريع  �لرتويج  عرب  �ل�ستثمار�ت 

�مل�ساريع �مل�سرتكة يف خمتلف �لأن�سطة �لقت�سادية.
ونّوه معاليه باأهمية �لدور �لذي يلعبه �لقطاع �خلا�ض 
بتعزيز  يتعلق  ف��ي��م��ا  �ل��ب��ل��دي��ن  يف  �لع���م���ال  وجم��ت��م��ع 
�أن  وخا�سة  و�ل�ستثماري،  �لتجاري  �لثنائي  �لتعاون 
�ل�ستثمارية  �لفر�ض  م��ن  بالكثري  ي��زخ��ر�ن  �لبلدين 
يف  للدخول  �لفر�سة  تتيح  و�لتي  خمتلفة  قطاعات  يف 
�سر�كات �إ�ستثمارية جمدية من حيث �لربحية وت�ساهم 
�لتنموية  �ل��ب��ل��دي��ن  م�����س��رية  ب��ت��ع��زي��ز  �ل��وق��ت  نف�ض  يف 
بدميومة  �ملرتبطة  �ل�سرت�تيجية  خططهما  وتخدم 

�لتنمية و��ستد�متها.
لزيادة  �لبلدين  �لأعمال يف كال  وحّث معاليه جمتمع 
ف��ر���ض �ل��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز �ل���س��ت��ث��م��ار�ت ب��ني �جلانبني 
موجودة  �ل��ط��رف��ني  ب��ني  �ل��ق��وي��ة  �ل��رغ��ب��ة  �أن  مو�سحا 
و�لت�سجيع  �لدعم  �سيلقى  �ل��ذي  �لتعاون  ه��ذ�  لتعزيز 
و�لت�سهيل من �جلهات �حلكومية �ملخت�سة. م�سيفاً �أن 
�لإمار�ت متّثل �ليوم حمور� �إ�سرت�تيجياً لال�ستثمار�ت 

جاذباً  ومن��وذج��ا  �لعاملية  �ل�سركات  وك���ربى  �لأجنبية 
�لأذرية  �لأعمال  بيئة  �أن  �لعاملية كما  �لأم��و�ل  لروؤو�ض 
ت��ت��ي��ح ف���ر����س���ا ع����دي����دة مي���ك���ن ����س��ت��غ��الل��ه��ا م����ن قبل 

�مل�ستثمرين ورجال �لعمال �لمار�تيني.
بعقد  �لإل��ت��ز�م  �أن حر�ض �جلانينب على  وق��ال معاليه 
�إجتماعات �للجنة �لقت�سادية �مل�سرتكة يعك�ض �لر�دة 
�مل�سرتكة للم�سي بالعالقات �لثنائية قدما �ىل �لمام 
و�لفني  و�لتجاري  �لقت�سادي  �لتعاون  �أ�س�ض  ولإر�ساء 
وو�سع  �لتعاون  ه��ذ�  لتطوير  �ملنا�سبة  �لأط��ر  وتوفري 

�آلية ملتابعته.
�لثنائية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات  �أن  معاليه  و�أ���س��اف 
ي�����س��ت��دل عليه ب��ت��وق��ي��ع عدد  ���س��ه��دت ت���ط���ور�ً م�����س��ت��م��ر�ً 
م��ن �لت��ف��اق��ي��ات �ل��ه��ادف��ة ل��دع��م �ل��ت��ع��اون �لقت�سادي 
بني  �ملتبادلة  �لتجارة  ومن��و  و�ل�ستثماري  و�ل��ت��ج��اري 

�لبلدين.
�ل�ساد�ض  �لج��ت��م��اع  �أع���م���ال  ج����دول  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د 
�لهامة  �مل��ح��اور  م��ن  بالعديد  يحفل  �مل�سرتكة  للجنة 
�لتجاري  �لتبادل  حجم  وزي���ادة  بتنمية  �ملتعلقة  �سو�ء 
�ل�ستثماري  �ل��ت��ع��اون  �ف���اق  ب��ا���س��ت�����س��ر�ف  �خل��ا���س��ة  �أو 
تخدم  �لتي  �لهامة  �ل�ستثمارية  �لفر�ض  و��ستك�ساف 
هناك  �أن  �ىل  م�����س��ري�ً  �ل��ب��ل��دي��ن.  يف  �لتنمية  م�����س��رية 
قطاعات هامة للبلدين حتوز �إهتمامهما، ومنها قطاع 
و�لزر�عة  و�مل��ت��ج��ددة  �لتقليدية  و�ل��ط��اق��ة  �ل�����س��ن��اع��ة 
فر�سا  تتيح  �لتي  �لقطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل�سياحة 

و�مكانيات كبرية لتعزيز �لتعاون �مل�سرتك.
ولفت معاليه �إىل �ن �لجتماعات و�للقاء�ت �لتي �ستعقد 
�لقائمني  وخا�سة  �مل�سوؤولني  كبار  بني  �للجنة  خ��الل 
و�ل�ستثمارية  و�لتجارية  �لقت�سادية  �ل�����س��وؤون  على 
وك��ذل��ك �ل��ل��ق��اء�ت ب��ني ممثلي جمتمع �لع��م��ال متهد 
عموما  �لثنائية  �لعالقات  لتقوية  �ملنا�سبة  �لر�سية 

وحتديد� عالقات �لقطاع �خلا�ض وجمتمع �لعمال.
و�أ�سار معاليه �ىل �أن تركيبة وفدي �لبلدين �مل�ساركني 
حكوميني  م�سوؤولني  ي�سمان   �للجنة  �جتماعات  يف 
�ل��ك��ث��ري م���ن �جل���ه���ات م���ن �لقطاعني  ومم��ث��ل��ني ع���ن 
�لبلدين  �ه���ت���م���ام  ي��ع��ك�����ض  �حل���ك���وم���ي و�خل����ا�����ض مم���ا 
ورغبتهما بتطوير �لعالقات �لثنائية وخا�سة �لعالقات 

�لقت�سادية و�لتجارية و�ل�ستثمارية مبا يحقق م�سالح 
�لبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني.

�للجنة  �أع��م��ال  �أن تخرج  �أم��ل��ه يف  ع��ن  و�أع���رب معاليه 
�سالح  يف  ت�سب  �إيجابية  بنتائج  �ل�ساد�سة  دورت��ه��ا  يف 
�لبلدين مبا يعزز �لعالقات �لثنائية يف جميع �ملجالت 

ويخدم خطط �لتطوير و�لتنمية يف كليهما.
بني  �لثنائية  �لقت�سادية  �لعالقات  �أن  بالذكر  جدير 
دول����ة �لإم������ار�ت و�أذرب���ي���ج���ان ���س��ه��دت ت��ط��ور� ملمو�سا 
�لقت�سادية  �لنه�سة  ���س��وء  يف  �لأخ����رية  �ل�����س��ن��و�ت  يف 
�ل��ت��ي ي�����س��ه��ده��ا �ل��ب��ل��د�ن و�ل��رغ��ب��ة �مل�����س��رتك��ة لتعزيز 
�لتي  �ل�سلع  �أه��م  وم��ن  وتو�سيع جم��الت��ه��ا.  �ل��ع��الق��ات 
ت�سدرها �لمار�ت لأذربيجان هي بوليمري�ت �ليثلني 
با�سكالها �لولية و�لثاث و�جز�وؤه وغريها. �أما �ل�سلع 
ولو�زم  �أج��ز�ء  فت�سمل  �أذربيجان  �إىل  ت�سديرها  �ملعاد 
و�لهو�تف  �لكهربائية  و�لجهزة  و�ل�سيار�ت  �ل�سيار�ت 
و�لجهزة �لال�سلكية. وت�ستورد �لمار�ت من �أذربيجان 
�جللود مبختلف �أنو�عها و�لن�سج �ملعدنية وبع�ض �ملو�د 

�لغذ�ئية و�لع�سائر.

لت�صجيع ال�صيدات على احرتاف ريادة الأعمال يف 5 مناطق بالإمارة

موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة تطلق »جيل 2017« لريادة الأعمال يف ال�سارقة

جميع  �مل���ف���ت���وح���ة  �لأي���������ام  وت�������س���ت���ه���دف 
�ل�سيد�ت �لر�غبات بامل�ساركة يف �لربنامج، 
 ،2017 ج���ي���ل  ب���ربن���ام���ج  ل��ت��ع��ري��ف��ه��ن 
�مل�����س��ارك��ات �إىل ور���س��ة عمل  و����س��ت��ق��ط��اب 
ي�ستمر ثالثة  �ل���ذي  �ل��ت��ج��اري��ة،  �لأف��ك��ار 
�أيام. ومن �ملتوقع �أن ي�سهد جيل 2017 
�لعديد من طلبات �لنت�ساب من �ملناطق 
�لعام:  �ملبادرة هذ�  �لتي تغطيها  �خلم�ض 
مليحة، و�لذيد، وكلباء، وخورفكان، ودبا 

�حل�سن.
�إىل  بالتقدم  �ل��ر�غ��ب��ات  جلميع  ومي��ك��ن   
�ملبادرة، و�لطالع على �ملزيد من �ملعلومات 
�ملفتوحة،  �لأي������ام  �ن��ع��ق��اد  �أم���اك���ن  ح����ول 
�ملتبعة،  و�خل��ط��و�ت  �لن�سمام،  و���س��روط 
jeel@:إىل� �إل���ك���رتوين  ب��ري��د  �إر����س���ال 
�لت�سال  �أو   ،  namawomen.ae

بالرقم 00971567885091.
ويف هذ� �ل�سدد، قالت رمي بن كرم، مدير 
ُي�سعدنا  ب��امل��ر�أة:  لالرتقاء  من��اء  موؤ�س�سة 

جيل  برنامج  نطاق  تو�سيع  عن  نعلن  �أن 
�إىل  ولت�سل  �ملناطق،  م��ن  �مل��زي��د  لت�سمل 
عدد �أكرب من �ل�سيد�ت يف �ل�سارقة، وقد 
�لأفكار  دع���م  ب��ه��دف  �ل��ربن��ام��ج  �ن��ط��ل��ق 
و�ل�سيد�ت  �ل���ف���ت���ي���ات  ل�����دى  �ل����ري����ادي����ة 
�لإمار�تيات، وتطويرها، لبد�ية �أعمالهن 
– بعد  ومتكينهن  �جل���دي���دة،  �ل��ت��ج��اري��ة 
تاأ�سي�ض  م����ن   – و�ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���ت���دري���ب 
م�����س��اري��ع��ه��ن �ل��ت��ج��اري��ة �ل��ن��اج��ح��ة، �لتي 
�لقت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  عملية  يف  ت�سهم 

بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
دي  نحا�ض  يا�سمني  ق��ال��ت  جهتها،  وم��ن 
فلوريو، نائب رئي�ض موؤ�س�سة �لتعليم من 
�أجل �لتوظيف: ي�سعدنا �أن نكون قادرين 
على تعزيز برنامج جيل، �سمن �سر�كتنا 
�ل�سرت�تيجية مع موؤ�س�سة مناء لالرتقاء 
باملر�أة، وبناًء على �لنجاحات �لكبرية �لتي 
نتيجة  �لأول  عامها  يف  �مل��ب��ادرة  حققتها 
فاإننا  �حل�سن،  دب��ا  يف  �مل�سرتكة  جهودنا 

نتطلع لتعزيز �لتعاون هذه �ملرة يف جميع 
مناطق �ل�سارقة �مل�سمولة ب� جيل 2017، 
و�ل�سيد�ت  �ل��ف��ت��ي��ات  م���ن  �مل���زي���د  ودع�����م 
�أعمال قادر�ت  �ل�سابات لي�سبحن ر�ئد�ت 
حيوية  جمتمعات  بناء  يف  �مل�ساهمة  على 

تتمتع بالنمو �لقت�سادي .
و�ن��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج جيل �ل��ري��ادي يف �سهر 
دي�سمرب عام 2015، حتت رعاية قرينة 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة، �سمو 
�لقا�سمي،  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�سيخة 
باملر�أة،  ل��الرت��ق��اء  من���اء  موؤ�س�سة  رئ��ي�����ض 
ل��ب��ن��اء ق������در�ت �ل��ف��ت��ي��ات و�ل�������س���ي���د�ت يف 
�سركات  �إىل  �أفكارهن  وحتويل  �ل�سارقة، 
�إىل  بالإ�سافة  ناجحة،  جتارية  وم�ساريع 
جمال  يف  لديهن  �لقيادية  �ل���روح  تعزيز 
�لأع���م���ال �ل��ت��ج��اري��ة، و�مل�����س��اه��م��ة يف بناء 
بقدر  يتمتعن  �لالتي  �ل�سيد�ت  جيل من 
�قت�سادياً  ومتكينهن  �مل��ه��ن��ي��ة،  م��ن  ع���اٍل 
�لبتكار،  على  قدرتهن  وتعزيز  ومهنياً، 

•• ال�شارقة-الفجر:
باملر�أة،  ل��الرت��ق��اء  من��اء  موؤ�س�سة  �أع��ل��ن��ت 
�ملوؤ�س�سة �ملعنية بتفعيل دور �ملر�أة و�لرتقاء 
و�ملهنية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  ب��ه يف 
برنامج  نطاق  تو�سيع  عن  و�لجتماعية، 
ج��ي��ل ل��ري��ادة �لأع���م���ال يف �ل�����س��ارق��ة، من 

خالل �إطالقها برنامج جيل .2017
�متد�د�ً   2017 ج��ي��ل  �إط����الق  وي��ع��ت��رب 
مناء  موؤ�س�سة  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل���ذي  ل��ل��ربن��ام��ج 
يف  �لأعمال  �سيد�ت  بناء جيل من  بهدف 
للمزيد  �لفر�سة  وتوفري  �ل�سارقة،  �إمارة 
منهن، ل�سيما �لإمار�تيات، لكي ي�ستفدن 
من �لربنامج �مل�سمم لتطوير مهار�تهن 

يف جمال ريادة �لأعمال.
 وُيج�ّسد جيل، مببادر�ته �ملختلفة، �إحدى 
�أهم روؤى موؤ�س�سة مناء �ملتمثلة بالإميان 
�ل�ستغناء  ميكن  ل  ب�سري  كمورد  ب��امل��ر�أة 

عنه يف م�سرية �لتقدم و�لنماء. 
جناحات  م�����س��رية   2017 ج��ي��ل  وي��ت��اب��ع 
�أطلقها  �لتي  جيل،  م��ن  �لأوىل  �لن�سخة 
�لتابع  �ل�����س��ارق،  �أع��م��ال  ���س��ي��د�ت  جمل�ض 
ملوؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملر�أة عام 2015 

يف دبا �حل�سن. 
 ،2016 ج���ي���ل  م���ب���ادرت���ي  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
موؤ�س�سة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   2017 وج��ي��ل 
�لعاملية،  �لتوظيف”  �أجل  من  “�لتعليم 
وهي موؤ�س�سة �إقليمية توفر فر�ض �لعمل 
منطقة  يف  و�ل�����س��اب��ات  لل�سباب  �ملنا�سبة 
�ل�����س��رق �لأو����س���ط و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا، من 
لبناء  �ل���الزم���ة  �مل���ه���ار�ت  منحهم  خ���الل 
م�����س��ار م��ه��ن��ي و�ع�����د، ع���ن ط��ري��ق توفري 
�مل�ستويات  �أع��ل��ى  وف���ق  �لتقني  �ل��ت��دري��ب 

�لعاملية.
�مل�����س��روع بتنظيم  و���س��ي��ق��وم ف��ري��ق ع��م��ل 
�ملقرر  �مل���و�ق���ع  يف  تعريفية  ع��م��ل  ،ور�����ض 
ف��ي��ه��ا كخطوة   2 �إط�����الق م���ب���ادرة ج��ي��ل 
�أوىل يف �لفرتة �ملمتدة من 17 حتى 25 
�أبريل 2017، يف كلٍّ من �لذيد، وكلباء، 

وخورفكان، ودبا �حل�سن، 

عن  ف�ساًل  وت��ط��وي��ره��ا،  �لأع��م��ال  و�إد�رة 
ت��زوي��ده��ن ب�������الأدو�ت �ل���الزم���ة لإط���الق 
م�ساريعهن، وتوفري �سبكة دعم جمتمعية 
تطلعاتهن  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  مل�����س��اع��دت��ه��ن 
�ختيار  على  ي�سجعهن  �أن��ه  كما  �لريادية، 
لتكون  �حلرة  �لريادية  �لأعمال  ممار�سة 

بد�ية م�سرية حياتهن �ملهنية.
برنامج  �إىل   1 جيل  منت�سبات  وخ�سعت 
تت�سمن  م����ر�ح����ل  ث������الث  م����ن  ي���ت���األ���ف 
�ل��ت��دري��ب، و�لإر����س���اد و�ل��ت��وج��ي��ه، بهدف 
بناء مهار�ت �لأعمال �لريادية، بالإ�سافة 
لتعزيز  ع���م���ل  ور�������ض  يف  �مل�������س���ارك���ة  �إىل 
كفاءتهن وتدريبهن على �تخاذ �لقر�ر�ت 
�ل�����س��ح��ي��ح��ة يف جم����ال ري�����ادة �لأع���م���ال، 
�لتي  �ل�سرت�تيجية  �لندو�ت  عن  ف�ساًل 
علمتهن كيفية و�سع خطط جتارية قابلة 

للتطبيق و�لنجاح.
وي���ع���ت���رب ج���ي���ل ب����رن����ام����ج ت���ن���اف�������س���ي، �إذ 
�أ�سل  من  فقط  منت�سبة   14 ��ستطاعت 
�ملنت�سبات �لبالغ عددهن 72 �سيدة وفتاة، 
�ل����س���ت���م���ر�ر و�ل���ن���ج���اح يف �ل���و����س���ول �إىل 
برنامج  م��ن  و�لنهائية  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��رح��ل��ة 
و�لتي  ق��ري��ب��اً،  �نطالقها  �مل��ق��رر  �مل��ب��ادرة، 
وتوجيهياً  �إر����س���ادي���اً  ب��رن��اجم��اً  تت�سمن 
خا�ساً ل�ساحبات �مل�ساريع �جلديدة، �أثناء 
�أهد�فهن، بالإ�سافة  عملهن على حتقيق 

�إىل �ملتابعة و�لتقييم على �أ�سا�ض �سهري.
ُي�سار �إىل �أن موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملر�أة 
مر�سوم  مب��وج��ب   ،2015 ع��ام  �نطلقت 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  �أ����س���دره  �أم����ريي 
�لقا�سمي،  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�سارقة،   وح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو 
وت���ر�أ����س���ه���ا ���س��م��و �ل�����س��ي��خ��ة ج���و�ه���ر بنت 
�ل�سمو  �ساحب  قرينة  �لقا�سمي،  حممد 
ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة، وت�����س��ع��ى �مل��وؤ���س�����س��ة �إىل 
�لنتقال من مرحلة دعم �ملر�أة ومتكينها، 
و�سمان �مل�ساو�ة بني �جلن�سني �إىل مرحلة 
�إىل  �لو�سول  بها، ومتكينها من  �لرتقاء 
�أعلى �ملر�تب، ومنحها دورها كع�سو فّعال 

و�أ�سا�سي يف �ملجتمع.

عمومية اأ�سمنت اخلليج تقر توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 10 % نقدا 
••  راأ�س اخليمة - الفجر

�أقرت �جلمعية �لعمومية ل�سركة �أ�سمنت 
�خلليج يف �جتماعها �أم�ض برئا�سة �ل�سيخ 
عمر بن �سقر �لقا�سمي مقرتح جمل�ض 
على  نقدية  �أرب���اح  ت��وزي��ع  ب�ساأن  �لد�رة 
�مل�ساهمني بن�سبة 10 % من ر�أ�ض �ملال 

عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 
2016 .وو�فقت على تقدمي م�ساعد�ت 
متو�سط  م����ن   2% ب��ن�����س��ب��ة  ط���وع���ي���ة 
بينما  �ملجتمع  �لأرب���اح لأغ��ر����ض خدمة 
حتديد  يف  �لد�رة  جمل�ض  تفوي�ض  مت 

�جلهات �مل�ستفيدة .
جمل�ض  تقرير  على  �لج��ت��م��اع  و���س��ادق 

�حل�سابات  م��دق��ق��ي  وت���ق���ري���ر  �لد�رة 
�ل�سركة وح�ساب  وبعد مناق�سة ميز�نية 
�لأرباح و�خل�سائر �سادقت عليها وبر�أت 
�أعادت  كما  �لد�رة  جمل�ض  �أع�ساء  ذم��ة 

تعيني مدققي �حل�سابات لعام �خر .
تقرير  يف  �سقر  ب��ن  عمر  �ل�سيخ  وق���ال 
�ل�سركة  ن�����س��اط  ع���ن  �لد�رة  جم��ل�����ض 

 ”: �ملا�سية  �ل�سنة  ع��ن  �مل��ايل  ومركزها 
رغم �مل�ساعب �ملالية فقد حققت �ل�سركة 
�سايف ربح بلغ 50.1 مليون درهم لعام 
71.4 مليون درهم  ب  مقارنة   2016

لعام 2015 .
وع���ز� �مل�����س��اع��ب يف ���س��وق �لأ���س��م��ن��ت �ىل 
 ”: قائال  �لن��ت��اج  م��ن  �لكبري  �ملعرو�ض 
عامليا  �لأ�سمنت  �ملعرو�ض من  لأن  نظر� 
ك��ان �أع��ل��ى م��ن �ل���س��ت��ه��الك يف 2016 
و�سعوبة  �ملناف�سة  �سغوط  من  ز�د  فقد 
�سركة  لكن  �خلارجية  �لت�سديرللدول 
خطط  جميع  حققت  لالأ�سمنت  �خلليج 
�لنتاج و�لت�سويق بالكامل بينما �عتمدت 
�ملجاورة  و�ل��دول  ��سيا  �سرق  دول  بع�ض 
ل��ك��ون��ه يتمتع   ����س��م��ن��ت �خل��ل��ي��ج  م��ن��ت��ج 
مع  ويتفق  �لعاملية  �جل���ودة  مبو��سفات 
�أهل  �ل��ذي  �ل�سيء  وه��و  �لبيئة  ��سحاح 
�ل�سركة للح�سول على �سهادة) �لكربون 

تر�ست( من �ململكة �ملتحدة .
�ل�سركة  م�سعى  ع��ن  �ل��ق��ا���س��م��ي  و�أع���ل���ن 
يهدف  م�����س��روع  تنفيذ  يت�سمن  �ل����ذي 
عرب  �مل��ن��ت��ج��ة  �ل��ط��اق��ة  كلفة  لتخفي�ض 
بناء �لغالية �لبخارية �لتي �ست�ساهم يف 

رفع �لطاقة  �لكهربائية .

عمومية ال�سارقة التعاونية تقر 
 % توزيع اأرباح بن�سبة 23 

•• ال�شارقة -وام: 

�ل��ع��م��وم��ي��ة جلمعية  ق����ررت �جل��م��ع��ي��ة 
عائد  ت����وزي����ع  �ل���ت���ع���اون���ي���ة  �ل�������س���ارق���ة 
%10 من  ب��ن�����س��ب��ة  �مل�����ال  ر�أ�������ض  ع��ل��ى 
ر�أ�����ض �مل���ال �مل�����س��در �إ���س��اف��ة �ىل توزيع 
من  �مل�ساهمني  م�����س��رتي��ات  ع��ل��ى  �أرب����اح 
عن  وذل����ك   13% ب��ن�����س��ب��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
ووجه   .2016 ل��ع��ام  �جلمعية  �أع��م��ال 
�ل�سنة  للجمعية عن  �ل�سنوي  �لجتماع 
�ملالية �ملنتهية لعام 2016 �لذي عقد 
�ل�����س��ك��ر �ىل �ساحب  �مل��ا���س��ي  �لأ���س��ب��وع 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
�لأعلى  �ملجل�ض  �لقا�سمي ع�سو  حممد 
حاكم �ل�سارقة و�سمو �ل�سيخ �سلطان بن 
عهد  ويل  �لقا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
متابعتهما  على  �ل�سارقة  حاكم  ونائب 
�ل��د�ئ��م��ة مل�����س��رية �جل��م��ع��ي��ة. ومت �إب���ر�ء 
و�أع�����س��اء جمل�ض  رئ��ي�����ض جمل�ض  ذم���ة 
�إد�رة �جلمعية عن �لنتائج �ملالية للعام 
2016 و�إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات 
ع���ن �أع���م���ال���ه���م خ����الل �ل���ع���ام 2016 
وتعيني مر�قب �حل�سابات لل�سنة �ملالية 

�جلديدة 2017.
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�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
  �إعالن �صطب قيد

متثيل  ليمتد)مكتب  بنك  بر�يفت  فالكون  �ل�سادة/�سركة  ب��اأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
م�سريف( )�جلن�سية : �سوي�سر�( - قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �مارة 
و�ملقيدة حتت رقم   )7٢8١6 : ٤، �ض ب  رق��م  دب��ي - مبنى  ب��رج  : ميد�ن  )�لعنو�ن  دب��ي 

)٤573( يف �سجل �ل�سركات �لأجنبية بالوز�رة.
�لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف   ٢0١5 ل�سنة   )٢( رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  لأح��ك��ام  وتنفيذ�ً 
�إجر�ء�ت  دليل  �عتماد  �سان  يف  ٢0١0م  ل�سنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديالته 

�لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف 

ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي 

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�صاد

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عـــــــالن 

 �ملرجع :٢0١7/٢7٤ ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
�لإم����ار�ت -  طلب   : ، �جلن�سية  �لرميثي  �ل��ر�ب��وي  �سلطان  ح��ارب حممد ح��ارب 
جو�هر  )��ستوديو  با�سم  �لتجاري  �ملحل  تنازل   : يت�سمن  حمرر  علي  �لت�سديق 
�مللف  �لتنمية �لقت�سادية يف عجمان حتت رقم  د�ئ��رة  �ملرخ�سة من  عجمان(  و 
: ٢3١٩5  و�مل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  �ىل �ل�سيد/ حممد معني 
مال �هلل حممد �حلو�سني ، �جلن�سية : �لإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  �لتوقيعات  على   بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
�لكاتب �لعدل   

بد�ئرة �لتنمية �لقت�صادية- عجمان

  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة 

��سم �ل�سركة : حتا لتجارة الدوات الكهربائية وال�صحية - �س ذ م م 
�لثانية  �ل�سناعية  �لقوز   - �لعقارية  دبي  موؤ�س�سة  ملك   s.9 لعنو�ن : خمزن رقم�
رقم    5٩7035 �لرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�سكل   - بردبي 
�لتنمية �لقت�سادية  �لتجاري : ١١63660 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة  بال�سجل  �لقيد 
�ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 30/١/٢0١7  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  �أع���اله، وذل��ك مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى   ٢0١7/١/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني �صفيان الغا و�صركاه حما�صبون قانونيون  �لعنو�ن :  
 مكتب ٤ ملك حمد رحمه عبد�هلل �ل�سام�سي - ديرة- بور�سعيد - هاتف  ٢٩55٢٤8-0٤ 
فاك�ض : ٢٩5008١-0٤ م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة 

��سم �ل�سركة : ايه يف كيه بريك�س لتجارة قطع غيار ال�صيارات - ذ م م 
�لعنو�ن : حمل رقم 5١ ملك نبيل عبد�لرحيم ح�سني - ديره - نايف - �ل�سكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   750٤33  : �لرخ�سة  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   :
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  ١٢0٩5١0 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ  ٢/٢١/٢0١7   دبي بتاريخ ٢0١7/٢/٢١  و�ملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني تي ار �صي بامكو 
ال�صرق الو�صط للتدقيق واملحا�صبة - �لعنو�ن : مكتب رقم ٩ فاطمة علي عبد�هلل 
�لعوي�ض - �ملرقبات - هاتف  ٢٢٩8777-0٤ فاك�ض : ٢٢٩8787-0٤  م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي    

��سم �مل�سفي/�صفيان الغا و�صركاه حما�صبون قانونيون 
 - بور�سعيد  دي����رة-   - �ل�سام�سي  ع��ب��د�هلل  رح��م��ه  ح��م��د  م��ل��ك   ٤ مكتب    : �ل��ع��ن��و�ن 
هاتف  ٢٩55٢٤8-0٤ فاك�ض : ٢٩5008١-0٤ - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
حتا  لت�سفية  �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - وال�صحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة 
حماكم دبي بتاريخ ٢0١7/١/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى    ٢0١7/١/30
معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )٤5( وذلك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي    

��سم �مل�سفي/تي ار �صي بامكو ال�صرق الو�صط للتدقيق واملحا�صبة - 
�لعنو�ن : مكتب رقم ٩ فاطمة علي عبد�هلل �لعوي�ض - �ملرقبات - هاتف  ٢٢٩8777-0٤ 
فاك�ض : ٢٢٩8787-0٤ مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ايه يف كيه بريك�س لتجارة قطع 
غيار ال�صيارات - ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ ٢/٢١/٢0١7 
بتاريخ ٢0١7/٢/٢١ وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
وطلب   - �لإم�����ار�ت   : �جلن�سية   ، �ل�سام�سي  معمر  حممد  علي  �أح��م��د  �ل�سيد/ 
�لت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغة ١00% يف �ل�سم �لتجاري 
كافترييا مملكة �ل�ساي ، ن�ساط �لرخ�سة كافترييا ، و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 6١٢306 �ل�سادر بتاريخ ٢0١١/٤/٤ 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان  �ىل �ل�سيد/ عائ�سة بيكم �سيد قادر علي 
، �جلن�سية : �لهند - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان 
�نق�ساء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����س��اأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم 

��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

  �عالن بالن�صر
�ملرجع : 66٢

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد ��سحاق �سودري حممد ، باك�ستاين  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
، بنغالدي�ض �جلن�سية  يف �لرخ�سة  �لها�سم  �أبو  �لبالغة ١00%  وذلك لل�سيد/ �سالح �لدين  عن كامل ح�سته 

�مل�سماة / �حمد عادل لتفكيك �ل�سيار�ت �مل�ستعملة وقطع غيارها ، مبوجب رخ�سة رقم )5٢6١30( 
تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة �ل�سابق ملالكها �حلايل ، ومت تغيري وكيل �خلدمات ، ومت تغيري �ل�سم 
�لتجاري للرخ�سة : من )�أحمد عادل لتفكيك �ل�سيار�ت �مل�ستعملة وقطع غيارها( �ىل )ج�سر �ملدنية لتجارة 
�إىل  �لبيع(  �إعادة   - �لنقل  �لتجاري للرخ�سة : من )حتطيم وتفكيك و�سائل  �لن�ساط  ، ومت تغيري  �لنفايات( 

)جتارة �لنفايات و�خلردة �ملعدنية - باجلملة(. 
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢0١3 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

  �عالن بالن�صر
�ملرجع : 66٤

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عمر رز�ق ف�سل رز�ق ، باك�ستان  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�سته يف /معر�ض �ل�ستقالل لالثاث �مل�ستعمل ترخي�ض جتاري 5١5١١8 وذلك لل�سيد/ حميد عبد�هلل �سامل 

حممد �مل�سرخ - �لإمار�ت �جلن�سية 
تعديالت �خرى : - مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات �ىل موؤ�س�سة فردية 

- مت تغيري �ل�سم �لتجاري من /معر�ض �ل�ستقالل لالثاث �مل�ستعمل
- �ىل �ل�سم �لتجاري �جلديد/ �ل�ستقالل لل�سياحة 

- مت تغيري �لن�ساط �لتجاري من /جتارة �لثاث �مل�ستعمل �ىل /تنظيم �لرحالت �ل�سياحية
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢0١3 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
  �عالن بالن�صر

�ملرجع : 663
هندية   ، جوبيناتان  مزهور  كومار  ريجيت  تانكام  �ل�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�سية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة ١00%  �ىل �ل�سيد/ بر��سانته 
 / با�سم   )557٩86( برقم  رخ�سة  �جلن�سية  هندي  مينون  �سومانته  كوروب  نيالكاند�ن 

تك�سا�ض لل�سبكات  -  تعديالت �خرى :- 
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢0١3 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم 2017/2280   

�ملنذر : ورثة نا�سر ر��سد لوتاه 
�ملنذر �ليه : عبد�لقادر جيدي

اإعالن بالن�صر 
�سد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ستحقة على �ل�سقة مع �لزيادة �لقانونية وذلك 
�م���ام م��رك��ز ف�ض  �آ���س��ف��ا لق��ام��ة دع���وى  ���س��وف ن�سطر  ، و�ل  خ���الل �سهر 
�ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالخالء و�سد�د كافة �مل�ستحقات �ليجارية 
�لفو�تري �ل�ستهالكية و�مل�سروفات و�لر�سوم حتى تاريخ �لخالء �لتام مع 

ت�سليم �ل�سقة خالية من �ل�سو�غل
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم 2017/2282

�ملنذر : ورثة نا�سر ر��سد لوتاه 
�ملنذر �ليه : كيه �م كوهينور للخدمات �لفنية - �ض ذ م م 

اإعالن بالن�صر 
�سد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ستحقة على �ل�سقة مع �لزيادة �لقانونية وذلك 
خالل �سهر، و�ل �سوف ن�سطر �آ�سفا لقامة دعوى �مام مركز ف�ض �ملنازعات 
�ليجارية للمطالبة بالخالء و�سد�د كافة �مل�ستحقات �ليجارية �لفو�تري 
ت�سليم  مع  �لتام  �لخ��الء  تاريخ  حتى  و�لر�سوم  و�مل�سروفات  �ل�ستهالكية 

�ل�سقة خالية من �ل�سو�غل
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
، )رخ�����س��ة رق���م : ١8٢7٩(  ب��ريف��ورم��ان�����ض ف��اك��ت��وري منطقة ح���رة )�������ض.ذ.م.م(  ���س��رك��ة/ ذ� 
و�لكائنة قرية دبي للمعرفة، دبي ، دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  ، و�ملرخ�سة لدى �سلطة 
�إعالن قر�رها للكافة و�لذي مت  �ملذكورة يف  �ل�سركة  �لإبد�عية، ترغب هذه  دبي للمجمعات 
�إغالق  ب�ساأن   ٢0١7/0٤/  0١ بتاريخ  عقد  �لذي  �إجتماعه  يف  �لإد�رة  جمل�ض  بو��سطة  �إتخاذه 
وحل �ل�سركة.  وفقاً لذلك ، تهيب �ل�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى 
�لإع���الن عن طريق  ه��ذ�  تاريخ  من  يوماً   ٤5 خ��الل  �ملطالبات  ه��ذه  تقدمي  عليه  مو�جهتها 

�لربيد �مل�سجل �أو �لإت�سال ب� :  �ل�سّيد/ �متياز �حل�سن جاويد
�إ�سم �ل�سركة: م�سعل �لزرعوين للمحا�سبة �لقانونية

، مكتب رقم ٢٤03، �لدور �لر�بع و�لع�سرون،برج �لعطار طريق �ل�سيخ ز�يد  �ض.ب : ٩١١53 
)قريب من »دي �أي �إف �سي« ( ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم : 0٤358٩٩٩6
info@mazca.ae :لربيد �لإلكرتوين�

لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  ٤5 يوماً. 

��صعار ت�صفية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم 2017/2301   

�ل�سيد/ نبيل بابكر  ل��الد�رة و�ل�ست�سار�ت �لعقارية - ذ م م - وميثلها  �ل�سادة / د�نية  �ملنذر : 
�أبوزيد �حمد ، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة ، رقم �ملحرر )١/٢5٤٢7١/٢0١5(  

�لعنو�ن : دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 055١٩0888٢ 
�ملنذر �ليه : �ل�سادة/ يف ��ض �ت�ض ل�ست�سار�ت تطوير �مل�ساريع وحتمل رخ�سة رقم )6١5675( - 
وعنو�نها: دبي - �ل�سقة رقم )٤١0( - مببنى دو�سلورف - منطقة �لرب�ساء �لوىل - �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ، ت : 050٢٤١6٢66  
�جمايل  مببلغ   )000٢6٤( رق��م  �ملرتد  �ل�سيك  قيمة  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
، وذلك خالل مهلة �ق�ساه ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر  وق��دره )٢6.٢50( درهم 
�لدعوى  �قامة  فيها  مبا  �سده  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذر  ي�سطر  �سوف  و�ل   ،
�لتقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع   ، �لأد�ء  �م��ر  و��ست�سد�ر  �لق�سائية 

و�تعاب �ملحاماة.  
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم 2017/2300   

بابكر  نبيل  �ل�سيد/  م - وميثلها  م  ذ   - �لعقارية  و�ل�ست�سار�ت  ل��الد�رة  �ل�سادة /د�نية   : �ملنذر 
�أبوزيد �حمد ، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة ، رقم �ملحرر )١/٢5٤٢7١/٢0١5(  

�لعنو�ن : دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 055١٩0888٢ 
�ملنذر �ليه : �ل�سادة/ ويلكري لل�سحن - �ض ذ م م - وحتمل رخ�سة رقم )688٩٢٩( - وعنو�نها 
: دبي - �ل�سقة رقم )M05( - مببنى نار�سكو - منطقة �لكر�مة - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 

ت : 056٤0٤367٢     
 )000٤٩5/000٤٩6( رق��م  �ملرتدين  �ل�سيكني  قيمة  ���س��د�د  ب�سرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
تاريخ  يوما من  �ق�ساه ثالثني  خ��الل مهلة  وذل��ك   ، دره��م   )٤٤.780( وق��دره  �جمايل  مببلغ 
ن�سر هذ� �لن��ذ�ر ، و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �سده مبا فيها 
�قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لأد�ء ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

�لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.  
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�عالن حكم بالن�صر

   يف  �لدعوى رقم 2016/1847 مدين  جزئي                                        
�لقامة   - جم��ه��ول حم��ل  �ل��وع��ل  ب��ن ح�سني  بنت ح�سن  ع��ل��ي��ه/١-  خديجة  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   ٢0١7/٢/١6 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�عاله ل�سالح/موؤ�س�سة �لإم��ار�ت لالت�سالت - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية 
و�ستون  و�ستة  درهما  وث��الث��ون  وثمانية  و�ربعمائة  �ل��ف  )ع�سرون  دره��م   ٢0٤3866 مبلغ 
فل�سا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٩% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف ١١/١5/٢0١6 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمته  به  �ملق�سى  �ملبلغ  ��سل  تتجاوز  �ل  على  �ل�سد�د  وحتى متام 
وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
مذكرة �عالن بالن�صر

يف  �لدعوى 2016/1690  ��صتئناف جتاري   
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ ١- مونارك لل�سيانة �لعامة وخدمات �لتنظيف ٢-فيليب 
مونارك  ملجموعة  �ملمثل  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته   - حنا  حنني  لطفى 
 للخدمات جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�ويليبيا �سريفي�سز - م د م �ض 
وميثله : �حمد �سعيد �سامل بن هزمي �ل�سويدي   قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
ب��ت��اري��خ 3/١١/٢0١6  ج��زئ��ي  : ٢0١6/635 جت���اري  رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر 
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق ٢0١7/5/١5  �ل�ساعة ١0.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن حكم بالن�صر
   يف  �لدعوى رقم 2017/142 مدين  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/١- �حمد �لق�سيمي - جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ ٢0١7/٢/٢٢ يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/

�سامل عبد�هلل �سعيد ر��سد �حلمودي - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
 %٩ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م  �لف  و�سبعون  �ستة  دره��م ثالثمائة   376000
�سنويا من تاريخ  �ل�ستحقاق يف ٢0١7/١/١٩ وحتى متام �ل�سد�د على �ل تتجاوز 
��سل �ملبلغ �ملق�سى به و�لزمته �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  �لدعوى 2017/689  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / ١-يف �ي بي لك�سري لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م  جمهول 
 : وميثله   - �ل�سيار�ت  لتاأجري  �ك�سالن�ض  ت��وب  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    - �حمد  �بر�هيم  ر�ستم  ه��دى 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )6١٢.٢00 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة ٩% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق ٤/٢6/٢0١7 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   ٩.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/1045  جتاري جزئي              

م ٢-حم�سن عو�ض  م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  �لذهبية  ١-�لنجمة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جارو�ساين جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة 
�خلارجية - )�مل�سرف( - فرع دبي وميثله : عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي �آل علي -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سدهم بالت�سامن و�لت�سامم 
و�لتكافل بان يوؤدو� للم�سرف �ملتنازع مبلغ وقدره )١70.300 درهم( و�لفو�ئد �لقانونية 
بو�قع ١٢% من تاريخ ٢0١7/١/8 وحتى تاريخ رفع �لدعوى ، ومن تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى �ل�سد�د �لتام  و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة    ٢0١7/٤/١8 �ملو�فق   �لثالثاء  
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/51  عمايل  كلي                 

�نتوين ج��ون �ست ج��ورج ٢-كري�ستوفري ه��ري جورج  �ملدعي عليه / ١-د�ف��ي��د  �ىل 
�سانت جورج  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ جوليا مار�سيلني فلورينا بيني 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  وميثله : �سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي - قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامم و�لت�سامن بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)١١33367 درهم( فائدة قانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية و�لر�سوم 
لها  وح��ددت  �ملعجل.    بالنفاذ  �سمول �حلكم  و  �ملحاماة.  �تعاب  و�مل�ساريف ومقابل 
 Ch2.E.22 جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢0١7/٤/١٩  �ل�ساعة ٩.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/1019  جتاري جزئي              

�ىل �مل��دع��ي عليه / ١-ع��ب��د�مل��اج��د يو�سف ع��ب��د�مل��اج��د حم��م��د  جم��ه��ول حمل 
م م وميثله : حممد  ذ  �ل�سيار�ت -  لتاأجري  �م  �آر بي  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا 
مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان �لها�سمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )١7.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  ١٢% من   �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق ٤/١8/٢0١7  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/591  جتاري كلي               

�لقامة  حمل  جمهول  م  م  ذ  �ض   - للمقاولت  رو�سن  ١-�سركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل��دويل - �ض م ع وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز  مبا �ن �ملدعي/ �لبنك �لتجاري 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سباغ   يو�سف 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(  للمدعي مبلغ وقدره )٤7.٩70.7٤0  توؤدي  بان 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ  رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام 
و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  
٢0١7/٤/٢0  �ل�ساعة ٩.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :٢0١7/٤ ك.ع.�ض
�ل�سيد/  ب��اد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان   �نا �لكاتب �لعدل   تقدم �يل 
عبد�هلل حيي حمد حيي �ل�سريف ، �جلن�سية : �لإمار�ت - طلب �لت�سديق علي حمرر 
�ملكتبية(    �لدو�ت  لتجارة  �لتجاري )�جلهاد  �ل�سم  تنازل عن رخ�سة يف   : يت�سمن 
�مل��رخ�����س��ة م��ن د�ئ����رة �لتنمية �لق��ت�����س��ادي��ة يف ع��ج��م��ان حت��ت رق���م �مل��ل��ف : 38٤35  
�ل�سيد/حممد  �ىل   )٢8٩07( برقم  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�سجل 
حيي حمد حييى �ل�سريف �لكعبي ، �جلن�سية : �لإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�لكاتب �لعدل   

بد�ئرة �لتنمية �لقت�صادية- عجمان

  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان
مب�صاركة فرق البتكار من اجلهات احلكومية وعرب و�صائل التوا�صل الجتماعي

مركز منوذج دبي يعلن عن »اإك�سبو حكومة الرقم 1« 
�مل�ستمر  �ل��ت��ع��ل��م  وه����ي:  �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����س��ة 

و�سمان ��ستمر�رية �لنتائج.
�ل�����س��وي��دي مدير  �إمي����ان  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
�لتو��سل  و�سائل  تتميز  دب��ي:  من��وذج  مركز 
�إي�سال  �سرعة  يف  عالية  ب��ق��درة  �لإجتماعي 
وبناًء  �ملنا�سب،  �لوقت  يف  للجمهور  �ملعلومة 
و�سائل  ح�سابات  ��ستخد�م  �سيتم  ذل��ك  على 
للمركز  �ل���ت���اب���ع���ة  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����س���ل 
ل��ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ع��ر���ض �حل��ل��ق��ات ب�سكل 
ذلك  و�سيعطي  �أي����ام،   3 م��دى  على  مبا�سر 
ذهني  ع�سف  جلل�سة  �ملجال  لفتح  �لفر�سة 
�لبتكار  وف��رق  دب��ي  حكومة  موظفي  ت�سمل 
و �مل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع ح��ك��وم��ة دب����ي ����س���و�ء من 

�ملو�طنني �أو �ملقيمني �أو �لزو�ر. 
�لقادم  �لثنني  ي��وم  �حللقات  �أوىل  و�ستكون 
03:2 م،  03:8 �ض حتى  من  �بريل   71
�لب�سرية،  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  م��ن  لكل 
وت���ر�خ���ي�������ض، وه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي، 
وحماكم دب��ي،  وبلدية دب��ي، و�سلطة مدينة 
و�ملو��سالت  �ل��ط��رق  وهيئة  �مل��الح��ي��ة،  دب��ي 
وه���ي���ئ���ة دب�����ي ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل����ف����ن����ون. ومتكن 
�ملركز  ح�سابات  طريق  عن  مبا�سرة  �مل�ساركة 

. ertneCMTD@
وقد �أعلن مركز منوذج دبي �أنه �سيتم �لعمل 
�لتح�سني  دورة  �سمن  �إ�سافية  خدمات  على 
�أجندة  �إىل خ��دم��ات  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ� 
�ل��رق��م و�ح��د وه��ي: ك��ل م��ن خدمة �سهاد�ت 
ع���دم �مل��م��ان��ع��ة، وخ��دم��ة �لع��ت��م��اد، وخدمة 
�ل�سهاد�ت  وخ��دم��ة  ل��رت�خ��ي�����ض،  �لتفتي�ض 
للقيادة �لعامة ل�سرطة دبي، وخدمة �لفو�تري 
ت�سجيل  وخدمة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة 

•• دبي-الفجر: 

باأهمية  و�إمياناً  للمتعاملني  �لو�سول  بهدف 
مركز  ك�سف  �لتح�سني،  عملية  يف  ��سر�كهم 
منوذج دبي، �لتابع لالأمانة �لعامة للمجل�ض 
�لتنفيذي عن تنظيم �إك�سبو حكومة �لرقم1 
ع��رب و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي �لتابعة 
للمركز يوتيوب، �ن�ستغر�م، تويرت، باعتبارها 
�مل�ستخدمة يف  �ل��ت��و����س��ل  و���س��ائ��ل  �أه���م  �أح���د 
�إك�سبو  ت��ن��ظ��ي��م  وق����د مت  �حل������ايل.   �ل���وق���ت 
ب��ه��دف عر�ض  �ل��ع��ام  �لرقم1 ه���ذ�  ح��ك��وم��ة 
ف��رق �لب��ت��ك��ار ل��ل��م��ب��ادر�ت �مل��ق��رتح��ة م��ن كل 
ودر��سة  �جلهات  بني  �ملعريف  و�لتبادل  جهة 
و����س��ر�ك��ه يف  �ملتعامل  م��ن منظور  �مل��ب��ادر�ت 

عملية �لختيار. 
�لب���ت���ك���ار وموظفي  ف����رق  ���س��ت��ت��م��ك��ن  ح��ي��ث 
حكومة دبي و �ملتعاملني من معرفة �ملبادر�ت 
�ختيار  ع��م��ل��ي��ة  يف  و�ل�����س����رت�ك  �مل���ق���رتح���ة 
ب�سكل  �ست�ساهم  و�ل��ت��ي  بينها  م��ن  �لأف�����س��ل 

كبري يف حت�سني �خلدمات. 
وبهذه �ملنا�سبة �أكد �سعادة عبد�هلل �ل�سيباين، 
لإم���ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�ض  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
دبي: متا�سياً مع توجيهات �لقيادة �لر�سيدة، 
من  متكاملة  ح��زم��ة  �سياغة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�ملتعاملني  ��سعاد  يف  ت�ساهم  �لتي  �خل��دم��ات 
ما  يف  �ملتعاملني  �إ���س��ر�ك  باهمية  و�إمي��ان��اً   ،
جاء  فقد  �حلكومية،  باخلدمات  متعلق  هو 
�ل��رق��م و�ح����د عرب  �إك�����س��ب��و ح��ك��وم��ة  تنظيم 
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي وذلك ل�ستخد�م 
يف  �ملتعاملني  لإ�سر�ك  �ملمكنة  �لقنو�ت  كافة 
�ستمكنهم  و�لتي  �خلدمات  حت�سني  عمليات 

مكان  �أي  �و   عملهم،  مقر  يف  �مل�ساركة  م��ن 
و�حد  �ل��رق��م  حكومة  �إك�سبو  وي�سم  �آخ����ر.  
ملنهجية  مطبقة  حكومية  ج��ه��ات  م�����س��ارك��ة 
�حلكومية  �خل��دم��ات  لتح�سني  دب��ي  من���وذج 
�أن قامت فرق �لبتكار بكل جهة  وذل��ك بعد 
تقييم  وه��ي:  �لوىل  �ملرحلة  م��ن  بالنتهاء 
�لثانية: �لتخطيط  �لو�سع �لر�هن، �ملرحلة 
ع�سف  جل�سات  و�سملت  �خلدمات،  لتح�سني 
ذهني و�قرت�ح للمبادر�ت، و�سيتم من خالل 
حلقات �إك�سبو حكومة �لرقم 1 عرب ح�سابات 
بعر�ض  ملركز  �لتابعة  �لإجتماعي  �لتو��سل 
ومدى  فعاليتها  م���دى  و�خ��ت��ب��ار  �مل���ب���ادر�ت 
حت�سينها للخدمة من خالل جلنة �لتحدي، 
و���س��ت��ق��وم ك��ل ج��ه��ة ب��ع��د ذل���ك م��ن �لنتقال 
ثم  �مل��ب��ادر�ت،  �لثالثة وهي تطبيق  للمرحلة 
و�خري�  و�ملتابعة،  �ملر�قبة  �لر�بعة:  �ملرحلة 

وخدمة   ، و�ل�ساليهات  �ل�ستهالكية،  �مل���و�د 
ل��ب��ل��دي��ة دب����ي، وخدمات  �ل��ب��الغ��الت  ن��ظ��ام 
�مل���م���ان���ع���ة، خدمات  ع����دم  ����س���ه���اد�ت  �مل������رتو، 
ن��ول، خ��دم��ات �مل��و�ق��ف، وخ��دم��ات �لتاك�سي، 
و�ملو��سالت،  �لطرق  لهيئة  �لرت�م  وخدمات 
�ل�سحة  لهيئة  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة  وخ���دم���ات 
ب��دب��ي، وخ��دم��ة �لإ���س��ع��اف �ل��ط��ارئ، وخدمة 
نقل �ملر�سى ملوؤ�س�سة دبي خلدمات �لإ�سعاف. 
ي��ذك��ر �أن���ه �سمن �أج��ن��دة �ل��رق��م و�ح���د هذ� 
�ل��ع��ام ل���دورة �لتح�سني ق��د مت �لإع���الن عن 
03  خدمة وهي: خدمات �لرعاية �ل�سحية 
�لأولية لهيئة �ل�سحة بدبي، وخدمة تدريب 
�لإ�سعاف،  خلدمات  دبي  ملوؤ�س�سة  �لإ�سعافات 
�ل��ب��ي��ان��ات �جل��م��رك��ي��ة جلمارك  وت��خ��ل��ي�����ض 
دبي،  لبلدية  و�ملخططات  و�خل��ر�ئ��ط  دب���ي، 
�لأر��سي  ل��د�ئ��رة  �لعقارية”  و”�لت�سرفات 

�سعر �سلة خامات اأوبك ي�سل 
اىل 53.36 دولرا للربميل

•• فيينا-وام:

�ل�13  �سلة خاماتها  �سعر  �أن  �أوب��ك  للنفط  �مل�سدرة  �ل��دول  �أعلنت منظمة 
و�سل �أم�ض �لأول �لثالثاء �ىل 53.36 دولر للربميل مقارنة ب�سعر �ليوم 

�لذي قبله �لذي و�سل 53.13 دولر للربميل.
وت�سم �سلة خامات �أوبك �لتي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة �لإنتاج �لأنو�ع 
�لثقيل  و�لإي��ر�ين  ومزيج �سحارى �جلز�ئري  �لإمار�تي  : مربان  �لتالية 
و�لب�سرة �خلفيف �لعر�قي وخام �لت�سدير �لكويتي و�ل�سدر �لليبي وبوين 
�خلفيف �لنيجريي و�لبحري �لقطري و�خلام �لعربي �خلفيف �ل�سعودي 
و�لفنزويلي مري�ي وجري��سول �لأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت 

�لكو�دوري.

للربميل �سعر ت�سوية العقد  دولرا   55.34
الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة 

•• دبي-وام:

�رتفع �سعر ت�سوية �لعقد �لآجل خلام عمان � ت�سليم يونيو �ملقبل � لدى تد�وله يف 
بور�سة دبي للطاقة �م�ض 0.62 دولر �أمريكي للربميل �لو�حد مقارنة ب�سعر 
�ملحلي  بالتوقيت   12:30 �ل�ساعة  عند  دولر   55.34 ليبلغ  �أم�ض  ت�سويته 

بتوقيت غرينت�ض.  08:30
وتهدف بور�سة دبي للطاقة � وهي �أول بور�سة دولية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�ملتد�ولني  �لنفط  �إن��ت��اج  �سركات  تزويد  �إىل   � و�ل�سلع  �لآج��ل��ة  �لطاقة  لعقود 
و�لعمالء �ملهتمني بالأ�سو�ق �لتي تقع �سرق �ل�سوي�ض باأ�سعار تت�سم بال�سفافية 

للنفط �خلام.
�ملتخ�س�سة على  �لبور�سات  �إحدى   2007 عام  �فتتاحها  �لبور�سة منذ  وتعد 
�ملعيار  عمان  خلام  �لآج��ل  �لعقد  وهو  �لرئي�ض  عقدها  و�أ�سبح  �لعامل  م�ستوى 
�لأكر موثوقية للنفط �خلام �ملتجه �إىل �ل�سوق �لتي ت�سهد منو� �سريعا �سرق 
متفردة  ب�سورة  �لآ�سيوية  �ملنطقة  �قت�ساد�ت  تعك�ض  �لتي  و�لأد�ة  �ل�سوي�ض 
و�أكرب عقد من نوعه يف �لعامل من حيث �لت�سليم �لفعلي وثالث معيار �سعري 
ت�سديره من  يتم  �لذي  للنفط �خلام  �لوحيد  و�ملعيار  �لعامل  للنفط �خلام يف 
�لأنظمة  �أرق��ى  �أعمالها  للطاقة يف جميع  دبي  بور�سة  وت�ستخدم  ودب��ي.  عمان 
�لإلكرتونية �لتي ميكن �لو�سول �إليها �نطالقا من �أكر من 20 منطقة منها 

�ملر�كز �ملالية �لرئي�سة يف �آ�سيا و�أوروبا و�لوليات �ملتحدة.
مت  ح��رة  مالية  منطقة  وه��و   � �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  د�خ��ل  �لبور�سة  وتقع 
� وتخ�سع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �ملالية يف  لتعزيز �خلدمات  �إن�ساوؤها 
و���س��م��ان جميع  ت��ت��م مقا�سة  ك��م��ا  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  دب���ي  �سلطة  ق��و�ن��ني  �إىل 
�أن  يذكر  �لتجارية.  �سيكاغو  لبور�سة  تابعة  جمموعة  خ��الل  م��ن  �ل��ت��د�ولت 
�ل�ستثمار  و�سندوق  �لقاب�سة  دبي  بني  م�سرتك  م�سروع  للطاقة  دبي  بور�سة 
�لعماين وجمموعة بور�سة �سيكاغو �لتجارية كما متتلك موؤ�س�سات مالية عاملية 
بي  �ساك�ض وجي  منها غولدمان  �لطاقة  ت��د�ول عقود  و�سركات متخ�س�سة يف 

مورغان ومورغان �ستانلي و�سل وفيتول وكونكورد �إنرجي �أ�سهما فيها.

الطاقة والبتكار يف �سل�سلة ندوات حول 
»م�ستقبل ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا«

•• دبي-وام: 

�ملقبل  �لأ�سبوع  دب��ي  يف  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  قياد�ت  من  نخبة  جتتمع 
ملناق�سة �آفاق م�ستقبل منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا وم�ساركة �لآر�ء 
ووجهات �لنظر حول جمموعة من �أبرز �لق�سايا �لتي تو�جهها �ملنطقة وذلك 
�لعاملي للمعلومات  �ملزود  “توم�سون رويرتز” �  خالل �لحتفال �لذي تقيمه 
ن�ساطها  على  ع��ام��ا   150 م���رور  مبنا�سبة   � و�مل��ح��رتف��ني  لل�سركات  �ل��ذك��ي��ة 
�لتنمية  م�سائل  و�لأع��م��ال  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع  ق���ادة  و�سيناق�ض  �ملنطقة.  يف 
�لقت�سادية و�لب�سرية و�لطاقة و�لتكنولوجيا عرب ��ستك�ساف �لروؤى وثقافة 
�لأعمال و�لبتكار و�لتعليم و�جلو�نب �لب�سرية خالل �سل�سلة ندو�ت تنظمها 
17 من �ل�سهر �حلايل يف مركز دبي �ملايل  �أيام بدء� من  �ل�سركة ملدة ثالثة 

�لعاملي.
مبن  و�حلا�سرين  �لبارزين  �ملتحدثني  من  عدد  م�ساركة  �لندو�ت  و�ست�سهد 
�ل��ط��اق��ة وخلف  �مل��زروع��ي وزي���ر  فيهم م��ع��ايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���ض 
�حلد�ري  وج��ورج  �حلبتور  جمموعة  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  موؤ�س�ض  �حلبتور 
�لرئي�ض �لتنفيذي لبنك �إت�ض �إ�ض بي �سي يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

�أفريقيا وغريهم من �ل�سخ�سيات �لبارزة �لأخرى.
�لأو�سط  �ل�سرق  روي���رتز يف منطقة  توم�سون  ع��ام  م��دي��ر  ن��دمي جن��ار  وق���ال 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  منطقة  �إن  �م�����ض  ل��ه  �سحايف  ت�سريح  يف  �إفريقيا  و���س��م��ال 
و�سمال �إفريقيا ت�سهد تغيري�ت كبرية توفر يف �لوقت نف�سه عدد� من �لفر�ض 
�جلديدة و�ملهمة. و�أ�ساف �أن توم�سون رويرتز على قناعة �أن فرتة 150 عاما 
�لتي ق�ستها يف �ملنطقة ت�ستدعي تبادل وجهات �لنظر وم�ساركة �لأفكار حول 
�ل�سكل �ملتوقع مل�ستقبلها وحول كيفية �غتنام �للحظات �ملنا�سبة �ملقبلة لتحقيق 

�لتميز يف قطاعي �حلكومة و�لأعمال.
و�سيغطي �ليوم �لأول � �ملق�سم �إىل ندو�ت تعنى كل و�حدة منها مبو�سوع معني 
روؤية  لتقدمي  �إفريقيا” �سباحا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  “م�ستقبل منطقة   �
م�ستقبلية للمنطقة من زو�يا �قت�سادية ومالية وجيو�سيا�سية �أما ندوة ما بعد 
�لظهرية ف�سوف تبحث يف “م�ستقبل �لتكنولوجيا” و�ستعمل على ��ستك�ساف 
ثالثية  و�لطباعة  �ملالية  �لتقنيات  مثل  �ملتطورة  �لب��ت��ك��ار�ت  �نت�سار  كيفية 
قطاعات  يف  خ�سو�سا  �ملرموقة  �لقطاعات  يف  �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  �لأب��ع��اد 

�خلدمات �ملالية و�لإن�ساء�ت و�لقانون.
تقوم  �لطاقة”  “م�ستقبل  على  �ل��ن��دو�ت  �سل�سلة  من  �لثاين  �ليوم  و�سريكز 
�إىل مناق�سة  �إ�سافة  �لطاقة  و�لعاملية يف جمال  �لإقليمية  �ل�سيا�سات  بتحليل 
لال�ستغناء عن  تنوعها  تعزيز  �إمكانية  �ملنطقة  تتيح لقت�ساد�ت  �لتي  �ل�سبل 
�لوقود �لأحفوري وكيفية توفري “�لتمويل �ل�سديق للبيئة” مل�ساريع �لطاقة 
�ملتجددة يف �ملنطقة. �أما �ليوم �خلتامي فهو بعنو�ن “م�ستقبل �لتنمية �لب�سرية 
ل  �ملنطقة  تطور  يف  �لب�سري  �لعن�سر  دور  بحث  �إىل  و�لقت�سادية” ويهدف 
�ملحلية  للمو�هب  �لفر�ض  وخلق  �ملتنوعة  �لدولية  �خل��رب�ت  ��ستقطاب  �سيما 

وتعزيز �ل�سعادة وفهم جو�نب �لتغري بني �لأجيال يف جمتمعات �ملنطقة.

�لطرق  ل��ه��ي��ئ��ة  و�حل�����اف�����الت  و�لأم�����������الك، 
�لو�سيلة  ط��اق��م  وت��رخ��ي�����ض  و�مل���و�����س���الت، 
�ملالحية،  دب����ي  م��دي��ن��ة  ل�����س��ل��ط��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
ملوؤ�س�سة  �لأعمال  لرو�د  �لفنية  و�ل�ست�سار�ت 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية  ر��سد  بن  حممد 
دبي  مطار�ت  يف  �مل�سافر  ورحلة  و�ملتو�سطة، 
�لت�سدير  وخ��دم��ات  دب��ي،  م��ط��ار�ت  ملوؤ�س�سة 
للقيادة  �جلنائية  و�ل��ب��الغ��ات  دب���ي،  لغرفة 
�مل�ستهلك  وح��م��اي��ة  دب����ي،  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
من  و�لنتقال  �لقت�سادية،  �لتنمية  لد�ئرة 
و�ملنح  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لعقار  �إىل 
�ل�سكانية ملوؤ�س�سة حممد بن ر��سد لالإ�سكان، 
و�لتمكني  ل��رت�خ��ي�����ض،  �ل��ت�����س��اري��ح  وخ��دم��ة 
�ملايل لهيئة تنمية �ملجتمع، و�أذونات �لدخول 
�لأجانب،  و���س��وؤون  لالإقامة  �لعامة  ل���الإد�رة 
�لطالب  و�سوؤون  �لعامة،  للنيابة  و�لكفالت 
وخدمة  �لب�سرية،  و�لتنمية  �ملعرفة  لهيئة 
و�لعمل  �لإ�سالمية  �ل�سوؤون  لد�ئرة  �مل�ساجد 
�لأوقاف  ملوؤ�س�سة  �لق�سر  وخدمة  �خل��ريي، 
للمنطقة  و�ل��رتخ��ي�����ض  �ل��ق�����س��ر،  و�����س����وؤون 
للمنطقة  و�ل��رتخ��ي�����ض  ع��ل��ي،  بجبل  �حل���رة 
�لفنون  وخ����دم����ات   ، دب�����ي  مب���ط���ار  �حل������رة 
�لثقافة  لهيئة  و�ملنح  و�لتدريب  �ل�ست�سار�ت 
ل�سلطة  و�لرتخي�ض  و�لت�سجيل  و�ل��ف��ن��ون، 
و���س��ه��اد�ت عدم  �لإب��د�ع��ي��ة،  للمجمعات  دب��ي 
�مل��م��ان��ع��ة مل��ج��ل�����ض دب����ي �ل��ري��ا���س��ي، وخدمة 
�لإنقاذ  وخ��دم��ات  ج��ن��وب،  لدبي  �لرتخي�ض 
و�لإط���ف���اء ل�����الإد�رة �ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �ملدين، 
�ل�سياحة  ل��د�ئ��رة  و�مل��ه��رج��ان��ات  و�لفعاليات 
توثيقات  وخ���دم���ة  �ل���ت���ج���اري،  و�ل��ت�����س��وي��ق 

�لأحو�ل �ل�سخ�سية ملحاكم دبي.

»ا�صتثمر يف ال�صارقة« ت�صتقطب املزيد من ال�صتثمارات الإيطالية املبا�صرة

اهتمام اإيطايل وا�سع بتنمية التبادل التجاري مع اإمارة ال�سارقة

•• ميالنو-الفجر:

�إىل  �إم��ارة �ل�سارقة �لر�مية  �إط��ار جهود  يف 
و�لفر�ض و�حلو�فز  �لأعمال  ملناخ  �لرتويج 
�لأول  �أم�����ض  �أمَت  �لإم����ارة،  يف  �ل�ستثمارية 
مكتب �ل�سارقة لال�ستثمار �لأجنبي ��ستثمر 
�إيطاليا،  �إىل  �لأوىل  زي��ارت��ه  �ل�����س��ارق��ة  يف 
و��ستملت على  �أي��ام،  ��ستمرت ثالثة  و�لتي 
�لتعريف  ح��ول  متحورت  متعددة  فعاليات 
مب���ا مت��ن��ح��ه �لإم�������ارة ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن من 
وتو�سيع  �لأع����م����ال،  ل��ت��اأ���س��ي�����ض  ت�����س��ه��ي��الت 
�لإمارة  مكانة  م��ن  و�ل�ستفادة  �أن�سطتها، 

بو�بة لالأ�سو�ق �لرئي�سية يف �ملنطقة.
وب���د�أ وف��د �إم����ارة �ل�����س��ارق��ة، �ل���ذي �سم كل 
�أحمد عبيد �لق�سري، �ملدير �لتنفيذي  من 
للعمليات يف �سروق، وحممد جمعة �مل�سرخ، 
و�سم�سة  �ل�سارقة،  يف  ��ستثمر  مكتب  مدير 
�آل علي، تنفيذي ترويج �ل�ستثمار يف  علي 
مكتب )��ستثمر يف �ل�سارقة(، وميثا �جلا�سم، 
تنفيذي �لت�سويق يف )�سروق(، �أن�سطته يوم 
�أعمال  ل�ملتقى  بتنظيمه  �مل��ا���س��ي،  �لأح���د 
�ل�سارقة – �إيطاليا، يف مدينة بادوفا باإقليم 
فينيتو �سمايل �لبالد، و�لتي تعد �أحد �أهم 
مر�كز �ل�سناعة و�خلدمات �للوجي�ستية يف 
�ل�سخ�سيات  �أبرز  وذلك مب�ساركة  �إيطاليا، 
�لإيطالية،  و�ل���س��ت��ث��م��اري��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
متثل جهات حكومية وخا�سة، ورو�د �أعمال 
و�سركات عاملة يف قطاعات �لتعليم، و�لبيئة 
و�لتقنيات،  و�لأغ��ذي��ة،  �ملتجددة،  و�لطاقة 
�للوج�ستية،  و�لنقل و�خلدمات  و�ل�سياحة، 

و�لرعاية �ل�سحية.
مكتب  مدير  �مل�����س��رخ،  جمعة  حممد  وق��دم 
��ستثمر يف �ل�سارقة، عر�ساً �أمام �حلا�سرين 
�إيطاليا”،   – �ل�سارقة  �أع��م��ال  “ملتقى  يف 
�لذي ح�سره �أكر من 120 من �أ�سحاب 
�ل�سركات ورو�د �لأعمال وخرب�ء �ل�ستثمار، 
يف  �لكلي  �لقت�ساد  خ�سائ�ض  خالله  �سرح 
دولة �لإم��ار�ت و�إم��ارة �ل�سارقة، و�لطريقة 

�ل��ت��ي ت��ع��ام��ل��ت ب��ه��ا �لإم������ارة م��ع �ملتغري�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة، وط��ب��ي��ع��ة �حلو�فز  �لق��ت�����س��ادي��ة 
و�مل���ز�ي���ا �مل��ع��ي�����س��ي��ة، وت��ل��ك �مل��ت��ع��ل��ق��ة ببيئة 
�لأع����م����ال �ل��ت��ي ت��ن��ف��رد ب��ه��ا �ل�����س��ارق��ة بني 
يف  خ�سو�ساً  �ملنطقة،  يف  �لأع��م��ال  وج��ه��ات 
ج��ان��ب ع���دم وج���ود ���س��ر�ئ��ب ع��ل��ى �لدخل، 
وحرية �حلركة و��ستقد�م �لعمالة، وحتويل 
�لعالية من  �مل��ع��دلت  ع��ن  �لأرب����اح، ف�سال 
�لعو�ئد �لتي حتققها �مل�ساريع �لقت�سادية 
يف �لإم������ارة م��ق��ارن��ة م���ع ب���ل���د�ن �أخ�����رى يف 
��ستثمر يف  م��دي��ر مكتب  وت��ط��رق  �ل��ع��امل. 
�إمارة  ُتعدها  �لتي  �لقطاعات  �إىل  �ل�سارقة 
لقت�سادها  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل���ح���رك  �ل�����س��ارق��ة 
�ل�سياحة  وه����ي  �مل��ق��ب��ل��ة،  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�للوج�ستية،  و�خل��دم��ات  و�لنقل  و�ل�سفر، 
�ل�ستد�مة  وق��ط��اع  �ل�����س��ح��ي��ة،  و�ل��رع��اي��ة 
�لبيئية، كا�سفاً يف هذ� �ل�سدد عن ما حققه 
قطاع �ل�سياحة و�ل�سفر من منو، حيث قفز 
�ل�����س��ارق��ة من  م��ط��ار  ع��رب  �مل�سافرين  ع��دد 
6.3 ماليني م�سافر يف �لعام 2010، �إىل 
11.6 مليوناً يف �لعام 2016، مع توقعات 
�إىل  لي�سل  �مل�سافرين  ع��دد  يت�ساعف  ب��اأن 
12.9 مليون م�سافر نهاية �لعام �جلاري.

كذلك  �ل�سارقة  “حققت  �مل�سرخ:  و�أو���س��ح 
�ل��ن��ق��ل و�خلدمات  ق��ط��اع  ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة 
�لعام  يف  قيمته  و�سلت  �لذي  �للوجي�ستية، 
مع  دره����م،  م��ل��ي��ار   5.8 ن��ح��و  �إىل   2016
�آف��اق لنموه �إىل 7 مليار�ت درهم يف  وجود 
�لرعاية  قطاع  �سهد  فيما   ،2019 �ل��ع��ام 
 6.5 م��ن  قيمته  يف  ك��ب��ري�ً  من���و�ً  �ل�سحية 
مليار درهم يف �لعام 2013، �إىل نحو 7.6 
�لذي  �ل��وق��ت  2016، يف  دره���م يف  م��ل��ي��ار 
ي�سجل فيه قطاع �لبيئة و�لطاقة �ملتجددة 
�لقطاع،  %7.5 يف  �إىل  ي�سل  �سنوياً  منو�ً 
نحو  �إىل   2016 �ل��ع��ام  يف  قيمته  لت�سل 

920 مليون درهم.
�ختار  �ل�سارقة  يف  ��ستثمر  مكتب  �إن  وق��ال 
�إيطاليا  يف  �ل��رتوي��ج��ي��ة  ج��ول��ت��ه  ي��ب��د�أ  �أن 

يف  �لأع��م��ال  ورو�د  بامل�ستثمرين  بالإلتقاء 
�لناب�ض  �لقلب  تعد  �ل��ت��ي  ب��ادوف��ا،  مدينة 
لالقت�ساد �لإيطايل، بف�سل ما ت�سمه من 
كبرية  جم��م��وع��ة  تنتج  م��ت��ط��ورة،  م�سانع 
�ل�سيت،  ذ�ئ��ع��ة  �لإيطالية  �ل�سناعات  م��ن 
ف�ساًل عن ما تتوفر عليه �ملدينة �لعريقة 
من �سبكة نقل و�ت�سالت متميزة، تربطها 

بكفاءة مع دول �لعامل �ملختلفة.
�لأعمال  ورو�د  �ل�����س��رك��ات  �أ���س��ح��اب  وع���رًب 
�مل�ساركون  �لإيطاليون  �ل�ستثمار  وخ��رب�ء 
�إيطاليا”،   – �ل�سارقة  �أع��م��ال  “ملتقى  يف 
�لتطور�ت  وطبيعة  بحجم  �إع��ج��اب��ه��م  ع��ن 
وترحيبهم  �ل�سارقة،  �إم��ارة  يف  �لقت�سادية 
بحزمة �حلو�فز �ل�ستثمارية �لتي توفرها 

�لإمارة للم�ستثمرين فيها.
وحقق حجم �لتبادل �لتجاري بني �إيطاليا 
و�لإم������������ار�ت، �ل���ت���ي ُت���ع���د �أك������رب �لأ�����س����و�ق 
�ل�سرق  منطقة  يف  �لإي��ط��ال��ي��ة  للمنتجات 
من  كبرية  قفزة  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو�سط 
�إىل   ،2014 �لعام  يف  دره��م  مليار   24.6
منها   ،2015 �ل��ع��ام  دره���م يف  م��ل��ي��ار   29
�إىل  �إم��ار�ت��ي��ة  367 مليار دره��م ���س��ادر�ت 
�إي��ط��ال��ي��ا، وذل���ك يف �ل��وق��ت �ل���ذي تعد فيه 
لل�سادر�ت  ع��امل��ي��اً   15 �ل��وج��ه��ة  �لإم������ار�ت 
من   1.5% ت��ب��ل��غ  ب��ح�����س��ة  �لإي���ط���ال���ي���ة، 
حول  �لإيطالية  �ملنتجات  مبيعات  �إجمايل 
�لعامل، كما تاأتي �إيطاليا يف �ملرتبة �لثالثة 
بني �ل�سركاء �لتجاريني يف �لقارة �لأوروبية 
ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، كما ك��ان��ت �إي��ط��ال��ي��ا �أول 
�ل�����دول �ل�����س��ب��ع �لتي  ع�����س��و يف جم��م��وع��ة 
دبي  “�إك�سبو  معر�ض  يف  م�ساركتها  ت��وؤك��د 
فيه  ���س��ارك��ت  �ل����ذي  �ل��وق��ت  يف   ،”2020
�خلليج  معر�ض  يف  �إيطالية  �سركة   187
�ل������ذي ع���ق���د يف دبي  ل���الأغ���ذي���ة ج���ل���ف���وود 
م���وؤخ���ر�ً. م��ن ج��ان��ب��ه، �أع����رب �أح��م��د عبيد 
يف  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  �ل��ق�����س��ري، 
حققتها  �لتي  للنتائج  �رتياحه  عن  �سروق 
�إيطاليا،  �إىل  �ل�����س��ارق��ة  �إم����ارة  وف���د  زي����ارة 

متوقعاً �أن ت�سهم �لزيارة يف �لتاأ�سي�ض لعدد 
�ل�ستثمارية  و�مل����ب����ادر�ت  �مل�����س��روع��ات  م��ن 
�مل�ستقبل  يف  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف  �لإيطالية 
�ل���زي���ارة على  ن��ت��ائ��ج  ت��ب��ن��ي  و�أن  �ل��ق��ري��ب، 
�لر��سخة،  و�لثقافية  �لتجارية  �لعالقات 
حتتلها  �ل��ت��ي  �ملميزة  �ملكانة  تعك�سها  �ل��ت��ي 
�لإمار�تية  �لأ�سو�ق  �ل�سركات �لإيطالية يف 

و�خلليجية ب�سكل عام.
رغبة  لتعك�ض  �ل���زي���ارة  “جاءت  و�أ����س���اف: 
ك��ل م��ن �إم�����ارة �ل�����س��ارق��ة وق��ط��اع �لأعمال 
�لتعاون بني �جلانبني،  �لإيطايل يف تعزيز 
�لأعمال  ورو�د  لل�سركات  �ل��ف��ر���ض  وم��ن��ح 
منطقة  يف  عملياتهم  لتو�سيع  �لإيطاليني 
�ل�سارقة،  �إمارة  �لأو�سط من خالل  �ل�سرق 
�ل�سامنة  �ملقومات  كافة  على  تتوفر  �لتي 
و�لتو�سع،  �لعو�ئد  وحتقيق  �لأع��م��ال  لنمو 
�ل�ستماع  ع��ل��ى  �ل���زي���ارة  خ���الل  وح��ر���س��ن��ا 
�لإيطاليني  و�مل�ستثمرين  �لأعمال  ملجتمع 
وتوقعاتهم  ت��ط��ل��ع��ان��ه��م  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف 
وتبنى  �لإم��ارة،  ��ستثمار�ت يف  لفر�ض �سخ 
�لإجر�ء�ت �لتي من �ساأنها �أن تدفع يف هذ� 
�إىل مدينة ميالنو،  ب��ادوف��ا  �لجت���اه. وم��ن 
�لتي عقد فيها وفد �إمارة �ل�سارقة �جتماعاً 
مو�سعاً مع �أع�ساء �إحتاد �لتجارة �لإيطايل 
��ستف�سار�ت  ع��ن  خ��الل��ه  �أج���اب   ،)ITA(
�حلا�سرين حول و�قع �لتجارة و�ل�ستثمار 
�لقت�سادية  �لفر�ض  وطبيعة  �ل�سارقة،  يف 
�ل�ستثمارية  و�حلو�فز  لال�ستثمار،  �ملتاحة 
�لتي يح�سل عليها �مل�ستثمرون، وفر�ض منو 

�لأعمال، ومتطلبات تاأ�سي�ض �ل�سركات. 
“معر�ض  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  �لج���ت���م���اع  وج�����اء 
�ل���ذي   ،”2017 �لإي����ط����ايل  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�أب���ري���ل  و12   11 يف  م���ي���الن���و،  يف  ع���ق���د 
كربيات  م���ن   100 مب�����س��ارك��ة  �جل�������اري، 
�ل�سركات  م��ن  و60  �لإيطالية،  �ل�سركات 
من�سة  �ملعر�ض  وُيعد  �جلن�سيات،  متعددة 
�مل��خ�����س�����س��ة لل���ت���ق���اء ن��خ��ب��ة خم���ت���ارة من 
�ل�سركات �لإيطالية و�مل�ستثمرين و�ل�سركاء 

و�لبيئة  �ل��ط��ري�ن  قطاعات  يف  �ملحتملني، 
و�لطاقة �لنظيفة وتقنية �ملعلومات.

�سركة   291 �ل�����س��ارق��ة  �إم����ارة  وت�ست�سيف 
�إيطالية، منها 52 �سركة يف ميناء �حلمرية، 
ملطار  �حل�����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ���س��رك��ة  و123 
�يطالية  �سركة  و116  �ل���دويل،  �ل�سارقة 
�ملناطق �حل��رة، وذل��ك حتى  م�سجلة خ��ارج 
نهاية مار�ض من �لعام 2017، وتتخ�س�ض 
و�لت�سدير  �خل���دم���ات  يف  �ل�����س��رك��ات  ه���ذه 
منتجات  يف  �ملتنوعة  و�لتجارة  و�ل�ستري�د 
و�لتكييف  �لت�����س��ال،  و�أج���ه���زة  �لإ�����س����اءة، 
�لكرمية،  و�لأح���ج���ار  و�مل���ع���ادن  و�ل��ت��ربي��د، 
و�ملجوهر�ت، و�مل�سغولت �لذهبية، و�ملعد�ت 

�لطبية، وخدمات �ل�ست�سار�ت �لإد�رية.
ل���ل���زي���ارة، ع��ق��د مكتب  �ل���ي���وم �لأخ�����ري  ويف 
منفردة  �إجتماعات  �ل�سارقة(  يف  )��ستثمر 
و�مل�ستثمرين  �ل�����س��رك��ات  م���ن  ن��خ��ب��ة  م���ع 
�لإيطاليني �مل�ساركني يف معر�ض �ل�ستثمار 
�ملكتب  �أط��ل��ع��ه��م  ح��ي��ث   2017 �لإي���ط���ايل 
لعدد  در��سات �جل��دوى  على جمموعة من 
و�ل�ستثمارية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل�����س��اري��ع  م��ن 
�ل�سركات  �سو�ًء من جانب  �إقامتها  �ملقرتح 
�أو  م��ن��ف��ردي��ن،  �لإي��ط��ال��ي��ني  و�مل�ستثمرين 
بال�سر�كة مع كيانات وم�ستثمرين يف �إمارة 

�ل�سارقة.
�سركة   66 ح��ق��ق��ت   ،2015 �ل���ع���ام  ويف 
ت��ع��م��ل يف �إي���ط���ال���ي���ا ب���ر�أ����س���م���ال �إم����ار�ت����ي، 
�أل��ف موظف وع��ام��ل، عو�ئد   17 وت��وظ��ف 
فيما  دره���م،  مليار   13.8 جمموعها  بلغ 
��ستقطبت �إيطاليا يف ذ�ت �لعام ��ستثمار�ت 
�إمار�تية بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم يف 
�للوجي�ستية  و�خلدمات  �لطاقة،  قطاعات 
و�ملهنية وجتارة �لتجزئة، مع وجود فر�ض 
�لعقار�ت،  ق��ط��اع��ات  يف  و�ع���دة  ��ستثمارية 
و�لأغ��ذي��ة و�لأزي���اء، ومتثل دول��ة �لإمار�ت 
ت�سدير  �إع�������ادة  ووج���ه���ة  ن��ه��ائ��ي��ة،  وج���ه���ة 
وخ�سو�ساً  �لإيطالية،  للمنتجات  �إقليمية 

ملنتجات مثل �ملجوهر�ت، و�لآليات.
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  �إعالن �صطب قيد

متثيل  ليمتد)مكتب  بنك  بر�يفت  فالكون  �ل�سادة/�سركة  ب��اأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
م�سريف( )�جلن�سية : �سوي�سر�( - قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �مارة 
و�ملقيدة حتت رقم   )7٢8١6 : ٤، �ض ب  رق��م  دب��ي - مبنى  ب��رج  : ميد�ن  )�لعنو�ن  دب��ي 

)٤573( يف �سجل �ل�سركات �لأجنبية بالوز�رة.
�لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف   ٢0١5 ل�سنة   )٢( رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  لأح��ك��ام  وتنفيذ�ً 
�إجر�ء�ت  دليل  �عتماد  �سان  يف  ٢0١0م  ل�سنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديالته 

�لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �لعرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف 

ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي 

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لإقت�صاد
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 �عـــــــالن 

 �ملرجع :٢0١7/٢7٤ ك.ع.ت
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
�لإم����ار�ت -  طلب   : ، �جلن�سية  �لرميثي  �ل��ر�ب��وي  �سلطان  ح��ارب حممد ح��ارب 
جو�هر  )��ستوديو  با�سم  �لتجاري  �ملحل  تنازل   : يت�سمن  حمرر  علي  �لت�سديق 
�مللف  �لتنمية �لقت�سادية يف عجمان حتت رقم  د�ئ��رة  �ملرخ�سة من  عجمان(  و 
: ٢3١٩5  و�مل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  �ىل �ل�سيد/ حممد معني 
مال �هلل حممد �حلو�سني ، �جلن�سية : �لإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  �لتوقيعات  على   بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
�لكاتب �لعدل   

بد�ئرة �لتنمية �لقت�صادية- عجمان

  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان
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�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة 

��سم �ل�سركة : حتا لتجارة الدوات الكهربائية وال�صحية - �س ذ م م 
�لثانية  �ل�سناعية  �لقوز   - �لعقارية  دبي  موؤ�س�سة  ملك   s.9 لعنو�ن : خمزن رقم�
رقم    5٩7035 �لرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�سكل   - بردبي 
�لتنمية �لقت�سادية  �لتجاري : ١١63660 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة  بال�سجل  �لقيد 
�ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي 
ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 30/١/٢0١7  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  �أع���اله، وذل��ك مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى   ٢0١7/١/30 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني �صفيان الغا و�صركاه حما�صبون قانونيون  �لعنو�ن :  
 مكتب ٤ ملك حمد رحمه عبد�هلل �ل�سام�سي - ديرة- بور�سعيد - هاتف  ٢٩55٢٤8-0٤ 
فاك�ض : ٢٩5008١-0٤ م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة 

��سم �ل�سركة : ايه يف كيه بريك�س لتجارة قطع غيار ال�صيارات - ذ م م 
�لعنو�ن : حمل رقم 5١ ملك نبيل عبد�لرحيم ح�سني - ديره - نايف - �ل�سكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   750٤33  : �لرخ�سة  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   :
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  ١٢0٩5١0 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ  ٢/٢١/٢0١7   دبي بتاريخ ٢0١7/٢/٢١  و�ملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني تي ار �صي بامكو 
ال�صرق الو�صط للتدقيق واملحا�صبة - �لعنو�ن : مكتب رقم ٩ فاطمة علي عبد�هلل 
�لعوي�ض - �ملرقبات - هاتف  ٢٢٩8777-0٤ فاك�ض : ٢٢٩8787-0٤  م�سطحباً معه كافة 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
  �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي    

��سم �مل�سفي/�صفيان الغا و�صركاه حما�صبون قانونيون 
 - بور�سعيد  دي����رة-   - �ل�سام�سي  ع��ب��د�هلل  رح��م��ه  ح��م��د  م��ل��ك   ٤ مكتب    : �ل��ع��ن��و�ن 
هاتف  ٢٩55٢٤8-0٤ فاك�ض : ٢٩5008١-0٤ - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
حتا  لت�سفية  �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - وال�صحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة 
حماكم دبي بتاريخ ٢0١7/١/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه  من  وعلى    ٢0١7/١/30
معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )٤5( وذلك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
  �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي    

��سم �مل�سفي/تي ار �صي بامكو ال�صرق الو�صط للتدقيق واملحا�صبة - 
�لعنو�ن : مكتب رقم ٩ فاطمة علي عبد�هلل �لعوي�ض - �ملرقبات - هاتف  ٢٢٩8777-0٤ 
فاك�ض : ٢٢٩8787-0٤ مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ايه يف كيه بريك�س لتجارة قطع 
غيار ال�صيارات - ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ ٢/٢١/٢0١7 
بتاريخ ٢0١7/٢/٢١ وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
وطلب   - �لإم�����ار�ت   : �جلن�سية   ، �ل�سام�سي  معمر  حممد  علي  �أح��م��د  �ل�سيد/ 
�لت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغة ١00% يف �ل�سم �لتجاري 
كافترييا مملكة �ل�ساي ، ن�ساط �لرخ�سة كافترييا ، و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 6١٢306 �ل�سادر بتاريخ ٢0١١/٤/٤ 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان  �ىل �ل�سيد/ عائ�سة بيكم �سيد قادر علي 
، �جلن�سية : �لهند - ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان 
�نق�ساء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����س��اأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم 

��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

  �عالن بالن�صر
�ملرجع : 66٢

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد ��سحاق �سودري حممد ، باك�ستاين  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
، بنغالدي�ض �جلن�سية  يف �لرخ�سة  �لها�سم  �أبو  �لبالغة ١00%  وذلك لل�سيد/ �سالح �لدين  عن كامل ح�سته 

�مل�سماة / �حمد عادل لتفكيك �ل�سيار�ت �مل�ستعملة وقطع غيارها ، مبوجب رخ�سة رقم )5٢6١30( 
تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة �ل�سابق ملالكها �حلايل ، ومت تغيري وكيل �خلدمات ، ومت تغيري �ل�سم 
�لتجاري للرخ�سة : من )�أحمد عادل لتفكيك �ل�سيار�ت �مل�ستعملة وقطع غيارها( �ىل )ج�سر �ملدنية لتجارة 
�إىل  �لبيع(  �إعادة   - �لنقل  �لتجاري للرخ�سة : من )حتطيم وتفكيك و�سائل  �لن�ساط  ، ومت تغيري  �لنفايات( 

)جتارة �لنفايات و�خلردة �ملعدنية - باجلملة(. 
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢0١3 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

  �عالن بالن�صر
�ملرجع : 66٤

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عمر رز�ق ف�سل رز�ق ، باك�ستان  �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�سته يف /معر�ض �ل�ستقالل لالثاث �مل�ستعمل ترخي�ض جتاري 5١5١١8 وذلك لل�سيد/ حميد عبد�هلل �سامل 

حممد �مل�سرخ - �لإمار�ت �جلن�سية 
تعديالت �خرى : - مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات �ىل موؤ�س�سة فردية 

- مت تغيري �ل�سم �لتجاري من /معر�ض �ل�ستقالل لالثاث �مل�ستعمل
- �ىل �ل�سم �لتجاري �جلديد/ �ل�ستقالل لل�سياحة 

- مت تغيري �لن�ساط �لتجاري من /جتارة �لثاث �مل�ستعمل �ىل /تنظيم �لرحالت �ل�سياحية
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢0١3 يف �سان �لكاتب �لعدل . 
فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ 
هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
  �عالن بالن�صر

�ملرجع : 663
هندية   ، جوبيناتان  مزهور  كومار  ريجيت  تانكام  �ل�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�سية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة ١00%  �ىل �ل�سيد/ بر��سانته 
 / با�سم   )557٩86( برقم  رخ�سة  �جلن�سية  هندي  مينون  �سومانته  كوروب  نيالكاند�ن 

تك�سا�ض لل�سبكات  -  تعديالت �خرى :- 
وعمالبن�ض �ملادة )١٤( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )٤( ل�سنة  ٢0١3 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم 2017/2280   

�ملنذر : ورثة نا�سر ر��سد لوتاه 
�ملنذر �ليه : عبد�لقادر جيدي

اإعالن بالن�صر 
�سد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ستحقة على �ل�سقة مع �لزيادة �لقانونية وذلك 
�م���ام م��رك��ز ف�ض  �آ���س��ف��ا لق��ام��ة دع���وى  ���س��وف ن�سطر  ، و�ل  خ���الل �سهر 
�ملنازعات �ليجارية للمطالبة بالخالء و�سد�د كافة �مل�ستحقات �ليجارية 
�لفو�تري �ل�ستهالكية و�مل�سروفات و�لر�سوم حتى تاريخ �لخالء �لتام مع 

ت�سليم �ل�سقة خالية من �ل�سو�غل
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم 2017/2282

�ملنذر : ورثة نا�سر ر��سد لوتاه 
�ملنذر �ليه : كيه �م كوهينور للخدمات �لفنية - �ض ذ م م 

اإعالن بالن�صر 
�سد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ستحقة على �ل�سقة مع �لزيادة �لقانونية وذلك 
خالل �سهر، و�ل �سوف ن�سطر �آ�سفا لقامة دعوى �مام مركز ف�ض �ملنازعات 
�ليجارية للمطالبة بالخالء و�سد�د كافة �مل�ستحقات �ليجارية �لفو�تري 
ت�سليم  مع  �لتام  �لخ��الء  تاريخ  حتى  و�لر�سوم  و�مل�سروفات  �ل�ستهالكية 

�ل�سقة خالية من �ل�سو�غل
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
، )رخ�����س��ة رق���م : ١8٢7٩(  ب��ريف��ورم��ان�����ض ف��اك��ت��وري منطقة ح���رة )�������ض.ذ.م.م(  ���س��رك��ة/ ذ� 
و�لكائنة قرية دبي للمعرفة، دبي ، دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  ، و�ملرخ�سة لدى �سلطة 
�إعالن قر�رها للكافة و�لذي مت  �ملذكورة يف  �ل�سركة  �لإبد�عية، ترغب هذه  دبي للمجمعات 
�إغالق  ب�ساأن   ٢0١7/0٤/  0١ بتاريخ  عقد  �لذي  �إجتماعه  يف  �لإد�رة  جمل�ض  بو��سطة  �إتخاذه 
وحل �ل�سركة.  وفقاً لذلك ، تهيب �ل�سركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى 
�لإع���الن عن طريق  ه��ذ�  تاريخ  من  يوماً   ٤5 خ��الل  �ملطالبات  ه��ذه  تقدمي  عليه  مو�جهتها 

�لربيد �مل�سجل �أو �لإت�سال ب� :  �ل�سّيد/ �متياز �حل�سن جاويد
�إ�سم �ل�سركة: م�سعل �لزرعوين للمحا�سبة �لقانونية

، مكتب رقم ٢٤03، �لدور �لر�بع و�لع�سرون،برج �لعطار طريق �ل�سيخ ز�يد  �ض.ب : ٩١١53 
)قريب من »دي �أي �إف �سي« ( ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم : 0٤358٩٩٩6
info@mazca.ae :لربيد �لإلكرتوين�

لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�سعار و�ملحددة ب�  ٤5 يوماً. 

��صعار ت�صفية

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم 2017/2301   

�ل�سيد/ نبيل بابكر  ل��الد�رة و�ل�ست�سار�ت �لعقارية - ذ م م - وميثلها  �ل�سادة / د�نية  �ملنذر : 
�أبوزيد �حمد ، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة ، رقم �ملحرر )١/٢5٤٢7١/٢0١5(  

�لعنو�ن : دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 055١٩0888٢ 
�ملنذر �ليه : �ل�سادة/ يف ��ض �ت�ض ل�ست�سار�ت تطوير �مل�ساريع وحتمل رخ�سة رقم )6١5675( - 
وعنو�نها: دبي - �ل�سقة رقم )٤١0( - مببنى دو�سلورف - منطقة �لرب�ساء �لوىل - �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة ، ت : 050٢٤١6٢66  
�جمايل  مببلغ   )000٢6٤( رق��م  �ملرتد  �ل�سيك  قيمة  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
، وذلك خالل مهلة �ق�ساه ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر  وق��دره )٢6.٢50( درهم 
�لدعوى  �قامة  فيها  مبا  �سده  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذر  ي�سطر  �سوف  و�ل   ،
�لتقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع   ، �لأد�ء  �م��ر  و��ست�سد�ر  �لق�سائية 

و�تعاب �ملحاماة.  
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم 2017/2300   

بابكر  نبيل  �ل�سيد/  م - وميثلها  م  ذ   - �لعقارية  و�ل�ست�سار�ت  ل��الد�رة  �ل�سادة /د�نية   : �ملنذر 
�أبوزيد �حمد ، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة ، رقم �ملحرر )١/٢5٤٢7١/٢0١5(  

�لعنو�ن : دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 055١٩0888٢ 
�ملنذر �ليه : �ل�سادة/ ويلكري لل�سحن - �ض ذ م م - وحتمل رخ�سة رقم )688٩٢٩( - وعنو�نها 
: دبي - �ل�سقة رقم )M05( - مببنى نار�سكو - منطقة �لكر�مة - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 

ت : 056٤0٤367٢     
 )000٤٩5/000٤٩6( رق��م  �ملرتدين  �ل�سيكني  قيمة  ���س��د�د  ب�سرورة  �ليه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
تاريخ  يوما من  �ق�ساه ثالثني  خ��الل مهلة  وذل��ك   ، دره��م   )٤٤.780( وق��دره  �جمايل  مببلغ 
ن�سر هذ� �لن��ذ�ر ، و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �سده مبا فيها 
�قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لأد�ء ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

�لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.  
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�عالن حكم بالن�صر

   يف  �لدعوى رقم 2016/1847 مدين  جزئي                                        
�لقامة   - جم��ه��ول حم��ل  �ل��وع��ل  ب��ن ح�سني  بنت ح�سن  ع��ل��ي��ه/١-  خديجة  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   ٢0١7/٢/١6 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�عاله ل�سالح/موؤ�س�سة �لإم��ار�ت لالت�سالت - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية 
و�ستون  و�ستة  درهما  وث��الث��ون  وثمانية  و�ربعمائة  �ل��ف  )ع�سرون  دره��م   ٢0٤3866 مبلغ 
فل�سا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٩% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف ١١/١5/٢0١6 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمته  به  �ملق�سى  �ملبلغ  ��سل  تتجاوز  �ل  على  �ل�سد�د  وحتى متام 
وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
مذكرة �عالن بالن�صر

يف  �لدعوى 2016/1690  ��صتئناف جتاري   
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ ١- مونارك لل�سيانة �لعامة وخدمات �لتنظيف ٢-فيليب 
مونارك  ملجموعة  �ملمثل  وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته   - حنا  حنني  لطفى 
 للخدمات جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�ويليبيا �سريفي�سز - م د م �ض 
وميثله : �حمد �سعيد �سامل بن هزمي �ل�سويدي   قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
ب��ت��اري��خ 3/١١/٢0١6  ج��زئ��ي  : ٢0١6/635 جت���اري  رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر 
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق ٢0١7/5/١5  �ل�ساعة ١0.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن حكم بالن�صر
   يف  �لدعوى رقم 2017/142 مدين  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/١- �حمد �لق�سيمي - جمهول حمل �لقامة  نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ ٢0١7/٢/٢٢ يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/

�سامل عبد�هلل �سعيد ر��سد �حلمودي - بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
 %٩ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م  �لف  و�سبعون  �ستة  دره��م ثالثمائة   376000
�سنويا من تاريخ  �ل�ستحقاق يف ٢0١7/١/١٩ وحتى متام �ل�سد�د على �ل تتجاوز 
��سل �ملبلغ �ملق�سى به و�لزمته �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  �لدعوى 2017/689  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / ١-يف �ي بي لك�سري لتاأجري �ل�سيار�ت - �ض ذ م م  جمهول 
 : وميثله   - �ل�سيار�ت  لتاأجري  �ك�سالن�ض  ت��وب  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    - �حمد  �بر�هيم  ر�ستم  ه��دى 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )6١٢.٢00 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة ٩% من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق ٤/٢6/٢0١7 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   ٩.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/1045  جتاري جزئي              

م ٢-حم�سن عو�ض  م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  �لذهبية  ١-�لنجمة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جارو�ساين جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة 
�خلارجية - )�مل�سرف( - فرع دبي وميثله : عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي �آل علي -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �سدهم بالت�سامن و�لت�سامم 
و�لتكافل بان يوؤدو� للم�سرف �ملتنازع مبلغ وقدره )١70.300 درهم( و�لفو�ئد �لقانونية 
بو�قع ١٢% من تاريخ ٢0١7/١/8 وحتى تاريخ رفع �لدعوى ، ومن تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى �ل�سد�د �لتام  و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة    ٢0١7/٤/١8 �ملو�فق   �لثالثاء  
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/51  عمايل  كلي                 

�نتوين ج��ون �ست ج��ورج ٢-كري�ستوفري ه��ري جورج  �ملدعي عليه / ١-د�ف��ي��د  �ىل 
�سانت جورج  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ جوليا مار�سيلني فلورينا بيني 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  وميثله : �سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي - قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامم و�لت�سامن بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)١١33367 درهم( فائدة قانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية و�لر�سوم 
لها  وح��ددت  �ملعجل.    بالنفاذ  �سمول �حلكم  و  �ملحاماة.  �تعاب  و�مل�ساريف ومقابل 
 Ch2.E.22 جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢0١7/٤/١٩  �ل�ساعة ٩.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/1019  جتاري جزئي              

�ىل �مل��دع��ي عليه / ١-ع��ب��د�مل��اج��د يو�سف ع��ب��د�مل��اج��د حم��م��د  جم��ه��ول حمل 
م م وميثله : حممد  ذ  �ل�سيار�ت -  لتاأجري  �م  �آر بي  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا 
مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان �لها�سمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )١7.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  ١٢% من   �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق ٤/١8/٢0١7  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/591  جتاري كلي               

�لقامة  حمل  جمهول  م  م  ذ  �ض   - للمقاولت  رو�سن  ١-�سركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل��دويل - �ض م ع وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز  مبا �ن �ملدعي/ �لبنك �لتجاري 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سباغ   يو�سف 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(  للمدعي مبلغ وقدره )٤7.٩70.7٤0  توؤدي  بان 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ  رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام 
و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  
٢0١7/٤/٢0  �ل�ساعة ٩.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :٢0١7/٤ ك.ع.�ض
�ل�سيد/  ب��اد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان   �نا �لكاتب �لعدل   تقدم �يل 
عبد�هلل حيي حمد حيي �ل�سريف ، �جلن�سية : �لإمار�ت - طلب �لت�سديق علي حمرر 
�ملكتبية(    �لدو�ت  لتجارة  �لتجاري )�جلهاد  �ل�سم  تنازل عن رخ�سة يف   : يت�سمن 
�مل��رخ�����س��ة م��ن د�ئ����رة �لتنمية �لق��ت�����س��ادي��ة يف ع��ج��م��ان حت��ت رق���م �مل��ل��ف : 38٤35  
�ل�سيد/حممد  �ىل   )٢8٩07( برقم  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ل��دى  و�مل�سجل 
حيي حمد حييى �ل�سريف �لكعبي ، �جلن�سية : �لإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�لكاتب �لعدل   

بد�ئرة �لتنمية �لقت�صادية- عجمان

  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان
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�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2017/121   تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/١- �سركة �ملا�سة �نرتنا�سونال  جمهول حمل �لقامة 
�بر�هيم ح�سن   : �ز�د ر�سائي وميثله  �لتنفيذ/مرت�سى  �ن طالب  مبا 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى �لتنفيذية �مل��ذك��ورة �عاله  �إب��ر�ه��ي��م �مل��ال -  ق��د 
طالب  �ىل  دره���م   )8٢3٩٢8( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن حكم متهيدي بالن�صر
 يف  �لدعوى رقم 2017/573 جتاري جزئي  

�ىل �ملدعي عليه /١ -موؤ�س�سة �ل�سول �لذهبية لتاأجري �ل�سيار�ت ملالكتها /فاطمة �حمد عبد�هلل علي �هلي - جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �بوظبي �ل�سالمي - فرع دبي - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن 
�ملحكمة حكمت بتاريخ ٢0١7/٤/١١  �حلكم �لتمهيدي �لتايل :  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بندب �خلبري �مل�سريف 
�ملخت�ض �ساحب �لدور باجلدول، وتكون مهمته بعد �لطالع على ملف �لدعوى �لنتقال للم�سرف �ملدعي كاأمر لزم 
لالطالع على ملف �ملدعي عليه لديه من و�قع �ل�سجالت و�لدفاتر ونظام �حلا�سب �لوىل على ح�سابه و�لطالع على 
��سول �مل�ستند�ت وعلى ما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم وكذ� �ل�سجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة 
و�ملر��سالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت لبيان ما مت �حل�سول عليه من ت�سهيالت و�نو�عها وقيمتها و�سروط �ملنح 
�ل�سد�د وطريقة �حت�سابها و�لعمولت و�مل�سروفات و�ية مبالغ �خرى مع ت�سفية �حل�ساب  �لفو�ئد ومدة  �و  و�لرب��اح 
وبيان كيفية قيام �ملدعية بح�ساب �ملرت�سد حتى تاريخ رفع �لدعوى وبيان ما هي �ل�سر�ر �لتي ��سابت �ملدعي مبنا�سبة 
طلب �لتعوي�ض وح�ساب تلك �ل�سر�ر �ن كانت موجودة وحتقيق دفاع �خل�سوم من �لناحية �لفنية و�مل�سرفية و�سرحت 
من  ي��رى  ما  ومطالعة  لها  �لنتقال  ي��رى  �خ��رى  جهة  �ي  �ىل  �لنتقال  بها  �ملناط  ماأموريته   �أد�ء  �سبيل  يف  للخبري 
م�ستند�ت تفيد يف �د�ء  �ملاأمورية و�سماع من يلزم �سماع �قو�له بغري حلف ميني ، وحددت مبلغ �ربعة �لف درهم كاأمانة 
على ذمة ح�ساب وم�سروفات �خلبري و�تعابه و�لزمت �ملدعي ب�سد�دها.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 

 Ch1.C.14 ٢0١7/٤/٢5 �ل�ساعة 30 : 8 �سباحا يف �لقاعة
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم 2017/210   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/١- �سركة ذي جيلد منطقة حرة - ذ م م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حمد�ن �ل�سام�سي للمحاماة 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د   - �ل��ق��ان��ون��ي��ة  و�ل���س��ت�����س��ار�ت 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١78٢٢( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم 2016/90 بيع عقار مرهون    
�ىل �ملنفذ �سده/١- موك�ض �سارما �سر�ض �سارما  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/بنك �مل�سرق وميثله : حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي - قررت 
حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ ٢0١7/3/٢8 �عالنكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة بها 
)6.٢١6.٢57.5١( درهم خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن و�ل بيع �ملبني �و�سافه 

�دناه بطريق وفقا لن�ض �ملادة ٢٩5 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية. 
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ض : ٩5٢ - رقم 
�ملبنى : ١- ��سم �ملبنى : �ت�ض دي ��ض تاور - رقم �لوحدة : ١7١0 - رقم �لطابق 

: ١7 - م�ساحة �لعقار : ٩7.١8 مرت مربع. 
رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �عادة �عالن بالن�صر        

   يف  �لدعوى 2017/936  جتاري جزئي              
�ىل �مل��دع��ي عليه / ١-ل��ي��ز� م��اري ب��ورج��ا �سوليت جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
�لعمر�ن �ل�سام�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   ٤3.٩03.٢٢( وقدره  مببلغ 
�لتام.    �ل�����س��د�د  وح��ت��ى   ٢0١7/١/٢0 يف  �حل��ا���س��ل  �ل�ستحقاق  ت��اري��خ   م��ن   %٢.٤٩
وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  ٢0١7/٤/١8  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �عادة �عالن بالن�صر        

   يف  �لدعوى 2017/1018  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / ١-خالد بن عي�سى بن ح�سن �لن�ساري جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �آر بي �م لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م وميثله : حممد مرت�سى يعقوب 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لها�سمي  ب��ره��ان  مرت�سى 
�ملحاماة  �تعاب  و  و�لر�سوم و�مل�ساريف  �ملدعي عليه مببلغ وق��دره )30000 دره��م( 
و�لفائدة  ١٢% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢0١7/٤/١٩   �ل�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       �عادة �عالن بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/273  مدين  جزئي              

١-�ح��م��د حم��م��د حم��م��د ح�سني �سح�ساح جم��ه��ول حمل   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
: علي جا�سم حممد  للتاأمني وميثله  �لإم���ار�ت  �سركة  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا 
بالز�م �ملدعي عليهما  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �لطنيجي   قد 
بالت�سامن و�لت�سامم بينهما ب�سد�د  مبلغ ٢00.000 درهم و�لفائدة �لتاأخريية 
جل�سة  لها  وح��ددت  �ل�سد�د.    وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %١٢ بو�قع 
 Ch1.B.10 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق  ٤/٢7/٢0١7   يوم �خلمي�ض  
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أي��ام على �لأق��ل ويف حالة  مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/1017  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-حممد جنكري حممد عبد�هلل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/  �آر بي �م لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م وميثله : حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �لها�سمي  ب��ره��ان 
�ملحاماة و�لفائدة   �تعاب  و  عليه مببلغ وقدره )30000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �سمول  و  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  من   %١٢
بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة   ٢0١7/٤/٢0 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13
�أيام على �لأقل  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  ما لديك من مذكر�ت 
ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري )علما باأن �لدعوى قد �حالة 

للد�ئرة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/1146  جتاري جزئي              

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���ض   - للمباين  �سي  �ر  �ي  �مل��دع��ي عليه / ١-  �ىل 
�لعامة - �ض ذ م م   قد  �لقامة مبا �ن �ملدعي/ توين هارت�ض للتجارة 
درهم(   ٢٩3٤( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملطالبة  تاريخ  ٩% من  و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  ٤/١8/٢0١7  
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
مذكرة �عالن بالن�صر

يف  �لدعوى 2016/270  ��صتئناف تظلم جتاري   
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ ١-كا�ساليبار�مبيل حمي �لدين كوجنومون جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف /ب��ن��ك �م �ل��ق��ي��وي��ن �ل��وط��ن��ي - ���ض م ع 
وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي -  قد ��ستاأنف 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : ٢0١6/٤36 تظلم جتاري بتاريخ 
٢0١6/١0/٢6 وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء   �ملو�فق ٢0١7/5/١7   �ل�ساعة 
١7.30 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.B.7  وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       �عادة �عالن بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2016/8856  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/١- �ت�ض �سي �م للخدمات �لفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �أن �ملدعي/عثمان غ�سان �لفاخوري  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )80000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )٢500 درهم( 
  )MB166097452AE/2016( �ل�سكوى  رق��م  و�مل�ساريف   و�ل��ر���س��وم 
وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق ٢0١7/٤/١6  �ل�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/1310  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / ١-�سام �سيبا ري�ستور�نت �آن كافيه - م د م �ض  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �جمد ح�سن �لنجي قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٩3٩5٤ درهم( وتذكرة 
�ل�سكوى )     (  ع��ودة مببلغ )٢000 دره��م( و�لر�سوم و�مل�ساريف ورق��م 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق ٢0١7/٤/١٩   �ل�ساعة 8.30 �ض 
�أو من ميثلك قانونيا  ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
  �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملدعى عليه : عبد �للطيف جمعه عيد علي �ل�سام�سي 
نعلمكم بان �ملدعي/ عبد�هلل علي �سليمان �ل�سويحي �لزعابي يف �لدعوى رقم ٢0١7/675  �لد�ئرة 

�ملدينة �جلزئية �لوىل قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها : 
 %٩ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(  �لف   ٤50000( مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م 
بالر�سوم  عليه  �ملدعي  و�لز�م  �ل�سد�د  متام  وحتى   ٢0١6/٩/6 يف  �حلا�سل  �ل�ستحقاق  تاريخ  من 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
�أمام مكتب �د�رة �لدعوى رقم )6( مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية  لذ� يقت�سي ح�سورك 
، �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، 
وذلك يوم  �لثنني  �ملو�فق ٢0١7/٤/٢٤  وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�سفك مدعي 
عليه ، ويف حال تخلفكم عن �حل�سور  �و عدم �ر�سال وكيل عنك فانه �سيتم ��ستكمال �لجر�ء�ت 

�لقانونية يف غيابك.
 حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�صارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�نذ�ر عديل بالن�صر
 2017/2298 

�لفردية  �ملوؤ�س�سة  ، ب�سفته مالك  �بو حيدر - لبناين �جلن�سية  �ليا�ض �سكري   : �ملنذر 
�سالون �سيلفا لل�سيد�ت 

مديرهام  وميثلها   - م  م  ذ  ���ض  �لفنية  للخدمات  م��ه��ر�ن  عبد�لعزيز   : �ليها   �مل��ن��ذر 
عبد�لعزيز حممد عبد �لعزيز مهر�ن - م�سري �جلن�سية 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها بوجوب بنود �تفاقية �ل�سلح �ملربمة بني �لطرفني يف �لنز�ع رقم 
�لودية  �لت�سوية  بتاريخ ٢0١6/١١/٩ لدى مركز  ٢0١6/٤0١ نز�ع تعيني خربة جتاري 
�لإلتز�مات  تنفيذ  ع��ن  ك��ان  �سبب  ولأي  �لمتناع  حالة  ويف  دب��ي  مبحاكم  للمنازعات 
�ملذكورة يف �لتفاقية �سيقوم �ملنذر با�سناد �لأعمال �لو�ردة بالتفاقية ملقاول �خر مع 
حتميلكم كافة �لتكاليف و�لنفقات �لتي قد تن�ساأ عن ذلك وذلك على كامل م�سوؤوليتكم 

�ل�سخ�سية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعوي�سات.
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
      مذكرة �عالن متظلم �صده بالن�صر     

   يف  �لدعوى 2017/42  تظلم مدين                
�ىل �ملتظلم ���س��ده / ١- ك��اري��ن �ي��ل��ني م��اري��ون جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �أن 
م  �ض  �مل��ح��دود  �لو���س��ط(  )�ل�سرق  للتاأمني  �لالين�ض  �آن��د �سن  �لتظلم /روي���ال 
ب م )فرع دب��ي(  وميثله : حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملال - قد �قام عليك 
مدين   ٢0١7/١١ �لتحفظي  �حلجز  يف  تظلم  ومو�سوعه  �عاله  �ملذكور  �لتظلم 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.B.6 ٢0١7/٤/١8  �ل�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم 
�أو  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن حم�صر حجز بالن�صر
يف �لدعوى رقم 2016/152  بيع عقار مرهون 

مو�سوع �لق�سية : ��سد�ر �مركم بتوقيع �حلجز �لتنفيذي علي �لعقار �ملرهون للم�ستدعي ، 
و�حلامل لرقم ٢٢0٢ �لكائن بالطابق ٢٢ مببنى ريزيدن�ض - ٢- �لقائمة على �لر�ض رقم 380 
مبنطقة برج �خلليفة و�لبالغ م�ساحته ٢٢١.0٢م متهيد� لبيعه باملز�د �لعلني نظري �ملديونية 

�ملرت�سدة يف ذمة �مل�ستدعي �سدها. 
طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : �لبنك �لعربي �ملتحد - �ض م ع 

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سده / ١- متلي�ض ر�م �ساند �سولنكي  - جمهول حمل �لقامة. 
مو�سوع �لإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة �لكائن مبنطقة 
�لثنية رقم �لر�ض 380 رقم �لوحدة ٢٢0٢ ��سم �ملبنى ريزيدن�ض  T2  2 وفاء للمبلغ �ملطالب 

به  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �عادة �عالن بالن�صر        

   يف  �لدعوى 2017/117  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / ١-جلوبال د�سرتبيو�سن - م م ح )مكتب متثيل( جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ د�تو�يلر ميدل �ي�ست - م م ح وميثله : حمد�ن حممد 
حمد�ن عبد�هلل �ل�سام�سي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )536000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة ١٢% من تاريخ ت�سجيل وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم 
لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  ٩.30 �ض  �ل�ساعة   ٢0١7/٤/١٩ �ملو�فق   �لرب��ع��اء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �عادة �عالن بالن�صر        

   يف  �لدعوى 2017/585  جتاري جزئي              
�ن  �لقامة مبا  قا�سم  جمهول حمل  �سيخ  �سيخ  ريا�ض  / ١-حممد  عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق���ام عليك  �ل��ق��رق ق��د  ب��در حممد علي  �مل��دع��ي/ بنك م�سر - ف��رع دب��ي - وميثله : 
مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدي  ب���اأن  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�لبنك  من  عليه  �حلا�سل  �ل�سيارة  قر�ض  عن  ذمته  يف  �ملرت�سد  دره��م(   ٩8.6١٤.36(
وحتى  �ل�ستحقاق  تايخ  م��ن   %١٢ ب��و�ق��ع  �لتجارية  �لفائدة  م��ع   ٢0١٤/6/١5 بتاريخ 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �ل��ز�م��ه  مع  �لتام  �ل�سد�د 
جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٢0١7/٤/١7  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �عادة �عالن بالن�صر        

   يف  �لدعوى 2017/420  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / ١-ماركي للتجارة �لعامة - �ض ذ م م ٢-�سري لال�ستثمار�ت - �ض ذ م م  
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ مايكرو �يك�سال للتكنولوجيا - �ض ذ م م وميثله : 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  - قد  �سامل �حلامد  �بوبكر  يا�سني 
و�سبعون  و�ثنني  باأد�ء مبلغ وقدره )١7٢.000 دولر( )مائة  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما 
�لف دولر �مريكي( �ملعادل مببلغ وقدره )63٢.٩60 درهم �إمار�تي( )�ستمائة و�ثنني وثالثون 
�لقانونية  ٩% من تاريخ ٢0١6/8/٤ وحتى متام  ، و�لفائدة  �لف وت�سعمائة و�ستون دره��م( 
�ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٤/٢6/٢0١7   
�ل�ساعة ٩.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/920  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  م   م  ذ  �ض   - لال�ستثمار  هو�سبيتاليتي  ١-ج��ري��ت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�سركة �لعربية �لأمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك وميثله : 
منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   6٤.١٩3.5٩( وق��دره  مبلغ  �ملدعية  لل�سركة  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع ١٢% من تاريخ  رفع 
�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢0١7/٤/١٩  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/984  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-د�ينمو �لكرتوميكانيكال - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �سركة ركاد للمو�د �لعازلة - �ض ذ م م وميثله : �بر�هيم علي �ملو�سى �حلمادي 
وقدره  عليها مببلغ  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د    -
تاريخ  من   %١٢ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   ٤5.٤50.5٢(
كفالة.  وحددت  �ملعجل بال  بالنفاذ  �سمول �حلكم  و  �لتام  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق  وحتى 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق  ٢0١7/٤/١٩  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. )علما باأنه مت �حالة ملف 

�لدعوى من مكتب �إد�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
مذكرة �عالن بالن�صر

يف  �لدعوى 2017/225  ��صتئناف جتاري   
م   م  ذ  �ض   - �ل�سناعية  للمعد�ت  هارميك  ١-�سركة  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�سركة �ملادن مينا - م م ح وميثله 
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد   - �مل��ال  �بر�هيم  ح�سن  �بر�هيم   :
لها جل�سه  وح��ددت    ٢0١7/٢/١ بتاريخ  كلي  ٢0١6/١١6٩ جت��اري   : رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا    ١0.00 �ل�ساعة    ٢0١7/5/8 �مل��و�ف��ق   �لثنني  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/2144  عمايل جزئي             

�ىل �مل��دع��ي عليه / ١-�ل��ق��ي�����س��ر خل��دم��ات رج���ال �لع���م���ال  جم��ه��ول حمل 
عليك  �أق��ام  قد   - �هلل  �لز�كي عثمان عو�ض  ب�سمه   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا 
�ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )٤٢37٩ 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )٢000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.  ورقم 
�لثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB170832964AE(ل�سكوى�
فاأنت  ل��ذ�    ch1.A.1  : بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة    ٢0١7/٤/١8 �مل��و�ف��ق 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2017/969 تنفيذ جتاري    
م م  جمهول حمل  ذ  �لتاأمني - �ض  �لكرمي لو�سطاء  �ملنفذ �سده/١-  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/�دجم��ي �ن�����س��ورن�����ض ك��وم��ب��اين ليمتد - 
�أق��ام عليك  قد   - �لبحر  يو�سف حممد ح�سن حممد   : دب��ي وميثله  ف��رع 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )١07٢٤٢.6٤(
�للتز�م  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج�����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
مذكرة �عالن بالن�صر

يف  �لدعوى 2017/501  ��صتئناف جتاري   
�لتجارية - �ض ذ م م �مل�ستاأنف �سده/ ١-�ك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة   �ىل 

م   م  ذ  ���ض   - م��ي  م 3-ت����د�ول  م  ذ  ���ض   - ٢-�إك�����س��ن��ت��ي��ال ميدي�ست لال�ستثمار 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�بر�هيم خليل عي�سى �لعدم وميثله 
: �حمد علي �سالح نا�سر �ملازمي قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 
٢0١6/١530 جتاري كلي بتاريخ ٢0١7/3/١3  وحددت لها جل�سه يوم �لحد  
 ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �سباحا    ١0.00 �ل�ساعة    ٢0١7/٤/30 �ملو�فق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

مذكرة �عالن بالن�صر
يف  �لدعوى 2017/168  ��صتئناف جتاري   

�لقامة  حم��ل  جمهول  ب��ر�مي  فورتر�ض  ١-�سركة  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
 : وميثله  م  م  ذ  ���ض   - لال�ستثمار  كابيتال  /ف��ورت��ر���ض  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا 
ب�سار عبد�هلل علي �بر�هيم �مل�سايبة - قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم : ٢0١6/667 جتاري كلي بتاريخ ٢0١7/١/٢٤ وحددت لها 
جل�سه يوم �لثنني �ملو�فق ٢0١7/٤/١7  �ل�ساعة ١0.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/1048  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-عبد�هلل �سامل عبد�هلل درو��سي �ل�سام�سي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/د�ر �لتمويل - �ض م ع وميثله : �سيخه حممد �سيف علي 
�ملحرزي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )١١١٩١٢.٢3 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  ١٢% 
من تاريخ ٢0١6/١٢/٢١ وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
�ل�ساعة 8.30  �مل��و�ف��ق  ٤/١7/٢0١7   ي��وم �لثنني   كفالة.  وح��ددت لها جل�سة 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/363  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-�لبيت �لخ�سر للعقار�ت - موؤ�س�سة فردية ٢-يو�سف علي خمي�ض 
خلفان �ملطوع - ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مالك �لبيت �لخ�سر للعقار�ت - موؤ�س�سة 
�أم��ل عمري   : �ملدعي/ ر�ج��ي �سميح �سو وميثله  �ن  فردية جمهول حمل �لقامة مبا 
�ل�سبيعي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن 
بو�قع ١٢%  �لقانونية  و�لفائدة  درهم(  للمدعي مبلغ وقدره )5٩0.00.١0٢  يوؤديا  بان 
�سنويا من تاريخ  ��ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم  �لثنني  �ملو�فق  ٢0١7/٤/١7  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2016/1693  جتاري كلي               

�ىل �خل�سم �ملدخل / ١- �سامل ر��سد �سامل �خل�سر �ل�سام�سي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �خلليجية لال�ستثمار�ت �لعامة - �ض م ع وميثله : �سعيد مبارك عبيد 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - �لزحمي  �حمد 
بان توؤدي  مبلغ وقدره )١.٩73.00.00 درهم( )مليون وت�سعمائة وثالثة و�سبعون �لف 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د  و�لر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢0١7/٤/١٩  �ل�ساعة ٩.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2016/2179  مدين  جزئي              

�ىل �مل��دع��ي عليه / ١-ع��ل��ي ع��ب��د�هلل علي �ح��م��د �ل��ع��ب��ث��اين  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ملريخ لتاأجري �ل�سيار�ت وميثله : �سالح ح�سن حممد 
مبا�سري  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ وقدره )٢500 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٩% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�لر�سوم و�مل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٤/١7/٢0١7  
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/639  جتاري جزئي              

�لبلو�سي  جمهول حمل  �سليمان علي  �ملدعي عليه / ١- زينب عبد�هلل  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي - �ض م ع وميثله : �حمد 
مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٢3٢.765.86 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخريية بو�قع ٩% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٤/٢٤/٢0١7  
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch21.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/881  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-بريناديتي �سانتو�ض تريو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �أرلينا فيليز تول�سيد��ض  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )33000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�لتام.  وحددت  �ل�سد�د  ��ستحقاق وحتى  تاريخ  �ملحاماة و�لفائدة   ١٢% من 
بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة    ٢0١7/٤/١8 �مل��و�ف��ق   �لثالثاء   ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�أيام على �لأقل
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �عادة �عالن بالن�صر

   يف  �لدعوى 2017/811  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�سيد ندمي �حمد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سيد 
حممد ح�سن �سيد نو�ب ح�سن وميثله : ر��سد عبد�هلل علي بن عرب   قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)73.000 درهم( )ثالثة و�سبعون �لف درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية ٩% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة 
لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة   ٢0١7/٤/٢0 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       �عادة �عالن بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2016/1844  جتاري كلي               

�ن  �ىل �خل�سم �ملدخل / ١- جرب �كون لال�ست�سار�ت  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملدعي/كون�سطان�ض عزيز قبان وميثله : ز�يد �سعيد ر��سد �سعيد �ل�سحي - قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �لق�ساء بحل وت�سفية �سركة )جرب �كون لال�ست�سار�ت( 
برقم  دب��ي  ب��اإم��ارة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  مهنية  رخ�سة   - لها  و�ل�سادر 
)6٩6775( ، وتعيني م�سفي ق�سائي لتويل �إجر�ء�ت �لت�سفية.  وحددت لها جل�سة 
لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  ٩.30 �ض  �ل�ساعة  �ملو�فق  ٤/١6/٢0١7   �لح��د   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       �عادة �عالن بالن�صر        
   يف  �لدعوى 2017/865  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-حمي �لدين م�سطفى حجازية  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �لبنك �لعربي �ملتحد - �ض م ع وميثله : موزة عبيد ربيع �خلظر -  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �مل�ستدعي �سده بان يوؤدي للم�ستدعي 
�لقانونية بو�قع ١٢% من تاريخ  �لز�مه بالفائدة  مبلغ وقدره ١35.600 درهم مع 
�ملحاماة.    و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة 
بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق  ٤/١7/٢0١7   وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني  
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2017/215  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/١- ��سرف حامد حممود حنفي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك 
دبي �ل�سالمي - �ض م ع وميثله : �حمد مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار   نعلنكم باحلكم �ل�سادر يف 
تنفيذيا  �سند�  باعتباره   ٢0١6/١٢/٢٩ بتاريخ   �خلمي�ض  يوم  كلي  عقاري   ٢0١6/6٩٩ رقم  �لدعوى 
وذلك ١- بالز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )٤6880( درهم وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة 
خالل ١5 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن ٢- بف�سخ �تفاقية �لجارة �ملنتهية بالتملك عن �لوحدة 
�إمارة   - كومينتي  �سيزون  يف  �لكائنة  �خلريف   A-33 رق��م   )�لوحدة  �لدعوى  مو�سوع  �لعقارية 
دبي( و�لزمت �ملدعي عليه بت�سليمها خالية من �ل�سو�غل للمدعي )م�سرف دبي �ل�سالمي( وحمو 
�لقيد �لذي فحو�ه )تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة 
�ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة و�لو�رد ب�سهادة ملكية �لعقار ورف�ست ما عد� ذلك 
من طلبات.   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2017/968  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/١- نعمان �سليم �لعقيلي جمهول حمل �لقامة مبا 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ن طالب �لتنفيذ/ كيبل ديبوت - �ض م ح   قد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)١١٩٩85( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة �ىل 
مبلغ ٤3٩0 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2017/965  تنفيذ عمايل 
م  م  ذ  ���ض  �لكهروميكانيكيه-  ل��الع��م��ال  ����س��ا���ض  ���س��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�نى   �يزو�سوكوو  بيرت  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�و خزينة �ملحكمة.  �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )3500( درهم �ىل طالب 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   ٩00 مبلغ  �ىل  بال�سافة 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2017/467   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/١- يورباني�ض دى دبليو �سي �ض ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كوتور �نرتنا�سيونال - �ض ذ م م وميثله 
: عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١٤٤٤٤5( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم  2016/3400   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/١- ماهر عبدو �سلهب جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/�سركة �لوفاق للتمويل - �ض م خ وميثله : عبد�لقادر 
ح�سني بخيت حديجان - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
درهم   )١8٩585.7١( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �عادة �عالن بالن�صر

   يف  �لدعوى 2017/22  مدين جزئي
ن��د�يف  جمهول حمل �لق��ام��ة مبا �ن  �ل��ه  �ل��ه ف�سل  �ىل �ملدعي عليه / ١- �سدر 
�ملدعي/ مرمي حممد �سالح رفعت فر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
�لتاخرييه  �لفائدة  �ملدعي عليه بدفع مبلغ )٢7٩٢00( درهم للمدعية مع  بالز�م 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لوفاء  �ل�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  بن�سبه ٩% من 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض   �ملو�فق  ٢0١7/٤/٢0   �ل�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن حكم بالن�صر
        يف  �لدعوى رقم 2016/1960  مدين جزئي 

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ���ض.ذ.م.م  و�لملنيوم  للزجاج  عليه/١-�لريامي  �ملدعي  �ىل 
بان  نعلنكم  �مل��ازم��ي  ع��ب��د�هلل  حممد  ح�سن  وميثله:�حمد  لك�سمانان  �ملدعي/�سوري�ض 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:٢0١7/٢/١6 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/

توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �حل�سوري  ومبثابة  �ملحكمة  بحكمت  لك�سمانان  �سوري�ض 
درهما(  و�ستون  وت�سعة  و�سبعمائة  �لفا  و�ربعون  )�سبعة  دره��م   )٤7.76٩( مبلغ  للمدعي 
�ل  على  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لقانونية  �ملطالبة  تاريخ  من   %٩ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
�حل�سوري  مبثابة  حكما  و�مل�ساريف.  بالر�سوم  و�لز�مها  به  �ملق�سي  �لدين  ��سل  تتجاوز 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  �لدعوى 2017/623  مدين جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / ١- م��ارت��ي��ال ت��ريي  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ملدعي/ �ساكو فل�ض للتجارة �لعامة ���ض.ذ.م.م  قد 
و�لر�سوم  و�لفائدة  دره��م   )6٩00( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم  �لحد �ملو�فق  ٢0١7/5/7   �ل�ساعة 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �إعادة �عالن مدعي عليه  بالن�صر
   فـي  �لدعوى 2017/728  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١- موؤ�س�سة �ملختار للنقليات �لعامة جمهول حمل �لقامة مبا 
�جلرمن   �بر�هيم  ��سماعيل  علي   : وميثله  غامن  حممد  �مني  يحيى  �ملدعي/  �ن 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  �لتعوي�ض  قيمة  �سامل  دره��م   )٢7.800(
و�لفائدة ١٢% عن �ملبلغ �ملطالب به يف �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم 
�ملو�فق ٤/٢0/٢0١7  لها جل�سة يوم �خلمي�ض  . وح��ددت  �ملعجل بال كفالة  بالنفاذ 
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �عالن حكم متهيدي  بالن�صر

   فـي  �لدعوى 2016/1350  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / ١- معاذ خالد �مل�سعود �لفهيد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�سركة جمد �لقمم للتجارة و�ملقاولت و�لعقار - ذ�ت م�سوؤولية حمدودة وميثله:عبد�هلل 
للتجارة  �لقمم  �سركة جمد  �ملدعي/  �ن  �ملطرو�سي  مبا  م��رو�ن عبد�هلل �حمد بخيت 
�ع��اله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  و�ملقاولت و�لعقار - ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة قد 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:٢0١7/٢/١٤ �حلكم �لتمهيدي �لتايل:
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري �سد �ملدعي عليه - وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع - باحالة 
�لدعوى �ىل �خلبري �حل�سابي �ملخت�ض �ساحب �لدور يف �جلدول ما مل ي�سمه �لطر�ف 
خالل ��سبوع من تاريخ �سدور هذ� �حلكم لتكون مهمته وفقا ملنطوق �حلكم �ل�سادر 
بتلك �جلل�سة )علما بانه مت �يد�ع �لتقرير( وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثالثاء 

. ch1.C.15:ملو�فق:٢0١7/٤/٢5 �ل�ساعة:0٩.30 �سباحا يف �لقاعة�
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن حكم بالن�صر
        يف  �لدعوى رقم 2016/2864  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  عبد�لوهاب  ع��و�د  لطفي  عليه/١-هاين  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:٢0١7/3/١٢ يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/

للمدعي  ي��وؤدي  بان  ب�سفته  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ل�سجينى  ��سماعيل  زكريا حممد  حممد 
بالدرهم  يعادله  ما  �و  دولر  وع�سرين  وثالثة  وخم�سمائة  �ل��ف  وثالثني  )ت�سعة  مبلغ 
�لمار�تي ب�سعر �ل�سرف وقت �لتنفيذ و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٩% من تاريخ �ل�ستحقاق 
�حلا�سل يف:٢0١5/3/١ و�لزمته بامل�سروفات و�لر�سوم �لق�سائيه. حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن حكم بالن�صر
        يف  �لدعوى رقم 2016/1079  جتاري كلي 

�لقامة  حم��ل  جم��ه��ول  �لعلي  حممد  عبد�لرحمن  حممد  عليه/١-�حمد  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:١/٢6/٢0١7  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ���ض.م.ع  �ل�سالمي  �لم��ار�ت  ل�سالح/م�سرف  �ع��اله 
بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �مل�سرف �ملدعي �لول )م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي( مبلغ 
وقدره )783.١٢١.١٩( درهم )�سبعمائة وثالثة وثمانون �لفا ومائة وو�حد وع�سرون درهما 
وت�سعة ع�سر فل�سا( و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       �إعادة �إعالن بالن�صر
   فـي  �لدعوى 2017/202  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١- جوزيف كليندين�ست - ب�سفته مالك �سركة كليندين�ست �ند بارتر 
�ل�سيد/ قانونا  وميثلها  �سميت  �ند  �سميت  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ليمتد 

�ستيفن �سيمت وميثله : مو�سى عي�سى مو�سى �لعامري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )١.000.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و �لفائدة �لقانونية ١٢% من تاريخ ت�سجيل �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام . وحددت 
لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق ٢0١7/٤/١7 �ل�ساعة ٩.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
ف��اأن �حلكم  ، ويف حالة تخلفك  �لأق��ل  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  م�ستند�ت 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �إعادة �عالن بالن�صر

   يف  �لدعوى 2017/1768  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / ١-ه��رت��ك��و للنقل �ل��ربي �ل��ع��ام جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ب��ي��ال���ض   ب��ري�ن��ا  /�دو�ردو  �مل��دع��ي 
درهم(   ٢000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   77873( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb168511234ae . وحددت لها جل�سة 
يوم �لربعاء  �ملو�فق ٢0١7/٤/٢6 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�سور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       �إعادة �عالن بالن�صر
   يف  �لدعوى 2016/8679  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / ١-�ج��م��ل ل��ت��ج��ارة �دو�ت وم��ع��د�ت �حل��الق��ة �����ض.ذ.م.م - ف��رع دبي 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /م�����رو�ن حم��م��د ���س��ربي �ب��ر�ه��ي��م  ق��د �أق���ام 
درهم(   ١8767( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�����س��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة رقم 
�ملو�فق  �لرب���ع���اء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   .  mb167087210ae:ل�سكوى�
�أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   8.30 �ل�ساعة   ٢0١7/٤/٢6
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  �لدعوى 2017/1586  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  ت��ي للخدمات  �ي  �مل��دع��ي عليه / ١-ج��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /بيتو �سارما قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )5١٩0 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١500 درهم( 
وحددت لها   MB168260937AE :و�لر�سوم و�مل�ساريف. رقم �ل�سكوى
 ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 �ل�ساعة   ٢0١7/5/7 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  �لدعوى 2017/1893  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  ١-�مل��وغ��ل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /حممد �فروز حممد مرت�سى قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢8٢33 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 
وحددت   MB168980991AE :درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف. رقم �ل�سكوى
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق ٢0١7/٤/٢6 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  �لدعوى 2017/2106  عمايل جزئي
جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  �ت�ض  �ي��ه  �ف  �ي  ١-�ن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /للتو بي�سو��ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١86٤3 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف. رقم �ل�سكوى: MB168678283AE وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق ٢0١7/٤/١٩ �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  �لدعوى 2017/1852  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-بيت �ملهارة للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد �سروج علي موهبوت �وله قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١5١60 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 
وحددت   MB168889236AE :درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف. رقم �ل�سكوى
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق ٢0١7/٤/١٩ �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
�أي��ام على �لأق��ل مع تق�سري  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  مذكر�ت 

مدة �لإعالن. 
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  �لدعوى 2017/2300  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�لريامي للمو�د �لعازلة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /مادهافان كوتي كاننجالث وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١58058 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١٢% من تاريخ �قامة �لدعوى 
وحددت   MB170565722EA/2017وحتى �ل�سد�د �لتام ورقم �ل�سكوى
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢0١7/٤/٢7 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �إعادة �عالن بالن�صر

   يف  �لدعوى 2017/1415  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-ديزرت بريل خدمات حتميل وتفريغ �لب�سائع �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد �نام �حلق حممد لل ميا  قد �أقام عليك �لدعوى 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٢١٩03 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  ومو�سوعها 
 MB168971302AE/2016:١000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى(
�ض   8.30 �ل�������س���اع���ة   ٢0١7/٤/١٩ �مل����و�ف����ق  �لرب�����ع�����اء   ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت   .
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

       �إعادة �عالن بالن�صر
   يف  �لدعوى 2017/1575  عمايل جزئي

�لقامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لعام  �ل��ربي  للنقل  �ملدعي عليه / ١-�ل�سد  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�سوعها �ملطالبة  �أق���ام عليك  ق��د  �مل��دع��ي /حممد خ��ان لده��ا ط���ارق   �ن 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )373١٩ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB167996607AE . وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  
�ملو�فق ٢0١7/٤/١٩ �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، 

و�مرت بتق�سري ميعاد �لتكليف باحل�سور ملدة �ربعة �يام .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
       �إعادة �عالن بالن�صر

   يف  �لدعوى 2017/1041  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنيه  للخدمات  �لرقمية  ١-�لعيون   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /بنيامني حممد طارق  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 ٢000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   ١٤6٢3( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB166751807AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق ٢0١7/٤/٢6 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ،  .
رئي�س �ل�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف �لدعوى رقم 2017/940  تنفيذ عمايل 

�لقامة  �وك�سنريز جمهول حمل  و�ي��د  وورل��د  ���س��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�أق��ام  عليك �لدعوى  مبا �ن طالب �لتنفيذ/عبا�ض �دياث فلبيل  قد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
بال�سافة �ىل  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  )788٤3( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )57٢0( مبلغ 
�ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف �لدعوى رقم 2017/1073  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/١- تريبو جريل كافيه �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سم�سري قا�سم كوليفالب ر�ندوبور�يل مورفان 
كونومرب�ث  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7٢00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )٩00( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف �لدعوى رقم 2017/768  تنفيذ عمايل 
�لنوفلي خل��دم��ات �لف���ر�ح جم��ه��ول حمل  �ملنفذ ���س��ده/١- ط��الل  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�بر�هيم خريي �بر�هيم ح�سني  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�سافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )٢065٤( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )١6٤7( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف �لدعوى رقم 2017/1003  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  �ل�سيد�ت  لتجميل  ر�ج��ا  م��ار�ي��ا  �سالون  ���س��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/م��روى ب��ن��ت ب�سري 
�جلندوبى  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )١٩650( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )١576( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف �لدعوى رقم 2017/1032  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/١- جلوبال �ن�سنتف لل�سياحة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام   �لتنفيذ/رود� �سيال كا�سرتو جونز�ل�ض  قد  �ن طالب  �لقامة مبا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )8١٩7( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )٩00( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف �لدعوى رقم 2017/426  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/١- �لريحان خلدمات �عادة �لتعبئة و�لتغليف �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/لكمان ��سلم مياه  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )60٤0( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )٩00( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف �لدعوى رقم 2017/932 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م   �لفعاليات  لد�رة  ورم��ني  وكيلة  ���س��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
و�ملوؤمتر�ت  �ملعار�ض  لتنظيم  �سي  ����ض  ب��ي  �لتنفيذ/�سي  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
و�لحتفالت - موؤ�س�سة فردية وميثلها قانونا �ل�سيد/�حمد عادل عبد�هلل ب�سفته 
مالك �ملوؤ�س�سة قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع 
�ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )٢805٩0( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف �لدعوى رقم 2016/3146 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/١- قي�ض مو�سى فرحان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  باخمرمه  علي  عبد�هلل  �لتنفيذ/زينب  طالب 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3٩7٤8( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
  يف �لدعوى رقم 2016/1057 تنفيذ �صرعي

�ىل �ملنفذ �سده/١- علي �سلطان عبد�هلل حممد بن حارب  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملهريي وميثله:حمد علي حممد  �سعيد عبد�هلل بن حارب  �لتنفيذ/�سلمي  �ن طالب 
بن �ساملني �ل�سويدي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك لتنفيذ 
�حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:٢0١٤/١68٢ �حو�ل نف�ض م�سلمني و�ملعدل بال�ستئناف 
رقم:٢0١5/880 ��ستئناف �حو�ل �سخ�سية ومو�ريث �لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سده وفقا ملا 
ورد مبنطوقه و�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٩3٤7٢8.6٩( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ل�ستحقاق  تاريخ  من 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

        يف �لدعوى رقم 2016/127 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �سده/١- كري�ن �ري��ان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 

�لتنفيذ/بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة 
وميثله:�حمد ح�سن رم�سان �آل علي.

 - �ر���ض  عبارة عن  وه��ي  �مو�لكم �خلا�سة  بانه مت �حلجز على  نعلنكم 
�ملنطقة:معي�سم �لول - رقم �لر�ض:٩6٩ - �مل�ساحة:856.١0 مرت مربع 
وفاء للمبلغ �ملطالب به )6.86٩.3٩0( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

        يف �لدعوى رقم 2016/110 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �سده/١- باتريك �نتوين هانلون  جمهول حمل �لقامة مبا 

�ن طالب �لتنفيذ/بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة 
وميثله:�حمد ح�سن رم�سان �آل علي.

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن قطعة �ر�ض 
- �ملنطقة:معي�سم �لول - رقم �لر���ض:٩65 - �مل�ساحة:7.55١.٩6 قدم 
للعلم  درهم وذلك  به وقدره )853.١8١.5(  �ملطالب  للمبلغ  وفاء  مربع 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

        يف �لدعوى رقم 2016/112 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �سده/١- باتريك �نتوين هانلون  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة 

وميثله:�حمد ح�سن رم�سان �آل علي.
نعلنكم بانه مت �حلجز على �لعقار �لعائد �ليكم �ر�ض رقم:٩57 - مبنطقة 
�مل�ساحة:753.60 مرت مربع يف   - �لبلدية:١-685  معي�سم �لول - رقم 

حدود �ملبلغ �ملنفذ به وذلك لعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   

�عالن حم�صر حجز بالن�صر 
         يف �لدعوى رقم 2016/179  بيع عقار مرهون   

مو�سوع �لق�سية:طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن �لفيال رقم �لفيال ٢ ، �لديا كورتيارد ٩ ، 
دبي لند ، و�دي �ل�سفا 5 ، �لو�قعة على قطعة �لر�ض 8٢8 ، رقم �لبلدية:76٩8 - 6٤8 ، �مل�ساحة 
)60/570( مرت مربع ، دبي ، �لت�سريح لطالب �لتنفيذ بطلباته يف �لطلب و�لر�سوم و�مل�ساريف 

و�تعاب �ملحاماة .
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �أت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �لأو�سط �ملحدودة

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:١- جوليانتيني فو�ض جمهول حمل �لقامة
مو�سوع �لعالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �ر�ض - �ملنطقة:و�دي �ل�سفا 5 - 
رقم �لر�ض:8٢8 - �مل�ساحة:570.60 مرت مربع وفاء للمبلغ �ملطالب به )١.٩76.١7٤.56( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11994 بتاريخ 2017/4/13   
مذكرة �عالن بالن�صر

   يف  �لدعوى 2016/1961  ��صتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ ١- �سركة كوزميتولوجي للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثلها 
مديرها و�ل�سريك بها/�سارلوت برودمان وكيلي جانى كيفورد جمهويل حمل 
حبيب  وميثله:عبد�حلكيم  كلينك  ن��اي��ل  روب���رت   / �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
من�سور بن حرز  قد ��ستاأنف / �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم ٢0١6/١٢٢3 جتاري 
كلي بتاريخ:٢0١6/١٢/٢8  وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق ١5/٢0١7/5 
�ل�ساعة ١0.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
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املكتب الثقايف ل�صمو ال�صيخة منال بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم يفوز بجائزة �صخ�صية العام الثقافية جلائزة �صلطان العوي�س للدورة 24 لهذا العام

�سلطان �سقر ال�سويدي يف موؤمتر �سحفي: هذه اجلائزة اقرتنت باإ�سم رجل من ذهب هو 
�سلطان العوي�ض الذي امتاز باإقدامه على فعل اخلري وتنمية الثقافة ودعم املبدعني

يختتم احلدث تزامنًا مع يوم الرتاث العاملي ويهدف لتعزيز وعي املجتمع حول تراث الدولة

 دبي للثقافة تنظم دورة متجددة من مهرجان دبي وتراثنا احلي 

وقد فاز �ملكتب �لثقايف ل�سمو �ل�سيخة منال بنت 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم بجائزة �سخ�سية �لعام 
�جلو�ئز  بتوزيع  �لأحتفال  و�سيجرى   ، �لثقافية 

يوم �لأربعاء �ملقبل يف مقر �لندوة بدبي.
 وجاء يف كلمة �سعادته ..

�ل�سيد�ت و�ل�سادة �لإعالميون 
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 

�أع�ساء  زمالئي  و��سم  باإ�سمي  �لبد�ية  يف  دعوين 
بكم  �أرح���ب  و�لعلوم  �لثقافة  ن��دوة  �إد�رة  جمل�ض 
و�أ���س��ك��رك��م ع��ل��ى ج��ه��دك��م �لإع���الم���ي �مل��ت��و����س��ل ، 
�أ�سماء  ب��اإع��الن  معا  نحتفل  �ليوم  ه��ذ�  يف  فنحن 
جلائزة  و�لع�سرين  �لر�بعة  �ل���دورة  يف  �لفائزين 
�ل��ع��وي�����ض ل���الإب���د�ع ،ه���ذه �جل��ائ��زة �ل��ت��ي �إقرتنت 
باإ�سم رجل من ذهب ،كان له باع طوييل يف عامل 

�لثقافة و�لإبد�ع ،
يحت�سد  �سخما  �سعريا  دي��و�ن��ا  ل��ن��ا  ت���رك  ح��ي��ث   
ببق�سائد تتغنى بالوطن وبالأن�سان �ساغها بلغة 
يد  له  ك��ان  كما   ، و�لعذوبة  �ل�سمو  بالغة  �سعرية 
بي�ساء �أ�سهمت يف تعزيز مفهوم �أعمال �خلري يف 

�أر�سنا �لطاهرة.

الإخوة الأفا�صل 
من ح�سن �لطالع �أن جائزة �لعوي�ض لهذه �لدورة 
تر�فقت مع توجيهات قيادتنا �لر�سيدة �ملمثلة يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
رئي�ض �لدولة، حفظه �هلل، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
�ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب   ، �هلل   رع��اه  دب��ي،  حاكم 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�هلل،  حفظه  �أبوظبي  عهد  ويل  �مل�سلخة  للقو�ت 
�سنة  تكون  �أن  �لعهود يف  و�أول��ي��اء  �حل��ك��ام  وب��اق��ي 

�خلري،  عام  هي   2017
�ل��ر�ح��ل �جلليل  �أب���رز م��ز�ي��ا  �أح���د  ف���اإن  وبالفعل 
���س��ل��ط��ان �ل��ع��وي�����ض مت��ث��ل��ت يف �إق���د�م���ه ع��ل��ى فعل 
�خلري، فكم من م�سروعات خريية و�إن�سانية تكفل 

بت�سييدها، 
�إب��د�ع��ي��ة خ�س�ض لها �لأم���و�ل  وك��م م��ن ج��و�ئ��ز 
�لطائلة لت�سجيع �ملوهوبني و�ملبدعني و�لباحثني 
�جل��ادي��ن م��ن �أب��ن��اء �لإم����ار�ت، وم��ن �أب��ن��اء �لبالد 

�لعربية كلها.
من هنا ياأتي �حتفالنا بالدورة �لر�بعة و�لع�سرين 
جل��ائ��زة �ل��ع��وي�����ض ل���الإب���د�ع �ل��ت��ي ���س��ه��دت �إقبال 
�أكر  �ملختلفة  فروعها  يف  �سارك  حيث  متز�يد�ً، 

�إبد�عهم  ع�����س��ارة  ق��دم��و�  م��ت�����س��اب��ق��ا،   120 م��ن 
وجهدهم و�بتكار�تهم، 

ت�سم  خمت�سة  جل���ان  �مل�����س��اب��ق��ات  حتكيم  وت���وىل 
ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة م���ن ك���ب���ار �مل��ت��خ�����س�����س��ني ك���ل يف 
جماله، حيث �لأول��وي��ة دوم��ا للعمل �جل��اد �لذي 
�ملغفور  ��سم  حتمل  قيمة  بجائزة  �لفوز  ي�ستحق 
�أما �سخ�سية �لعام �لثقافية  له �سلطان �لعوي�ض. 
�أن  و�لعلوم  �لثقافة  ن��دوة  �إد�رة  قرر جمل�ض  فقد 
منال  �ل�سيخة  ل�سمو  �لثقايف  �ملكتب  �إىل  مينحها 

بنت حممد.
ويف �خلتام نتقدم باأخل�ض �لتهاين �إىل �لفئزين، 
ونتمنى �لتوفيق لكل من �سارك و�سي�سارك يف هذه 
بالوطن  �لنهو�ض  يف  �لإ�سهام  �أج��ل  من  �جل��ائ��زة 
�لغايل، كما �أتقدم لكم بخال�ض �ل�سكر و�لتقدير 
يف  وجهدكم  حل�سوركم  �لكر�م  �لإعالميون  �أيها 

متابعة �لعمل �لثقايف �ملثمر يف دولة �لإمار�ت.
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 

�سلطان �سقر �ل�سويدي 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة ندوة �لثقافة و�لعلوم

نتائج م�صابقة العوي�س لالإبداع الدورة 24
�صخ�صية العام الثقافية :

�ملكتب �لثقايف ل�سمو �ل�سيخه منال بنت حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم 

 �جلائزة �لثقافية �خلا�سة :
�لدكتورة /  بروين حبيب
�ل�ستاذ /  موؤيد �ل�سيبابي
�ل�ستاذ  /  حم�سن حممد

 
امل�صابقة العامة  :        

�لدر��سات �لن�سانية  -  �ملحور �لجتماعي
�لباحث / خالد �لبدور

�لديني  �لن�������س���اد  �و  �مل���ال���د  ت����ر�ث   : ب��ح��ث��ه   ع���ن 
�لتقليدي

   
- الدرا�صات الن�صانية –  املحور الرتبوي

   �لباحث /   حميد عبيد ليو�د
   عن بحثه  : ��ساليب �ل�سر�ف �لرتبوي �لفعال 

بني �ملوجهني
 

اأف�صل بحث عن الإمارات :
- �لدر��سات �لن�سانية - �ملحور �لقت�سادي

�لباحث /  عالم حممد مو�سي

ع��ن بحثها /  دور رو�د �لع��م��ال �لم��ار�ت��ي��ني يف 
حتقيق �لنمو �لقت�سادي

 
اأف�صل بحث عن الإمارات :    

- �لدر��سات �لن�سانية - �ملحور �لثقايف
�لباحث /  و�سام يو�سف خليل م�سلح

عن بحثه : مكتبات �لوز�ر�ت يف دولة �لإمار�ت           
         

الدرا�صات الن�صانية - املحور الهند�صي
�لباحث /  ماأمون مو�سى حممود

عن بحثه : م�سوؤولية �ملهند�ض �ملعماري يف حتديث 
�لهوية �لعمر�نية �لمار�تية 

  
الدرا�صات الن�صانية - املحور العلمي

�لباحث /  حممد حممود �بو �حل�سن
على  ق��ائ��م  م��ق��رتح  ب��رن��ام��ج  فعالية   : بحثه  ع��ن 

�لنظرية �لنباتية 
 

البتكار العلمي :        
حجب �ملركزين �لول و�لثاين

 
املركز الثالث :

�ملبتكر / �سيد يو�سف �لها�سمي    
عن �بتكاره /  رفيق �حلجيج

   
اأف�صل كتاب :         

عن  �لم����ار�ت  �أب��ن��اء  ي�سدره  كتاب  �أف�سل   -  1
دولة �لمار�ت  

�لإم����������ار�ت و�ل�������س���ع���ودي���ة �ل��ق�����س��اي��ا �حل����دودي����ة 
و�لعالقات �لدولية

�إعد�د/ �لدكتورة نورة �ملزروعي
 

: الإمارات  اأبناء  لأحد  كتاب  اف�صل   -  2
حتديات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  �قت�ساديات 

�لد�خل و�زمات �خلارج
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•• دبي-الفجر:

للثقافة(  )دب��ي  و�لفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  تنظم 
و�لرت�ث  و�لفنون  �لثقافة  ب�سوؤون  �ملعنية  �لهيئة   ،
يف �لإم�����ارة، فعاليات م��ه��رج��ان دب��ي وت��ر�ث��ن��ا �حلي 
خالل  �لإم��ار�ت��ي��ة(  �ل�سعبية  )�لفنون  �سعار  حتت   ،
�أب��ري��ل �جل����اري يف �سيتي   18 –  14 �ل��ف��رتة م��ن 
م��ع يوم  ت��ز�م��ن��اً  �مل��ه��رج��ان  �سنرت م��ردف.وي��خ��ت��ت��م 
�لرت�ث �لعاملي، �ملو�فق للثامن ع�سر من �أبريل من 
كل عام. ويحظى �حلدث بالدعم و�لرعاية من قبل 
�خلا�ض،  و�لقطاع  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �لعديد 
مبا يف ذلك جمعيات �لفنون �ل�سعبية، ومر�كز دبي 
للتنمية �لرت�ثية باملد�ر�ض �حلكومية �لتابعة لدبي 

تعزيز  �إىل  وي��ه��دف  �لفطيم.  وجم��م��وع��ة  للثقافة 
وع���ي خم��ت��ل��ف ���س��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع ب���ال���رت�ث �لعريق 
بقيمه  و�لتعريف  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
�لأ�سيلة، وعاد�ت وتقاليد �لآباء و�لأجد�د لالأجيال 
�لقادمة، وتعريف �لزو�ر و�ملقيمني مبختلف جو�نب 
�لإم��ار�ت.و���س��ي��ق��ام م�سرح مفتوح  دول���ة  �ل���رت�ث يف 
للم�سابقات و�للقاء�ت، ومعر�ض د�ئم لأدو�ت �لفنون 
�ل�سعبية، وموقع لعر�ض �لأعمال �حلرفية �ل�سعبية. 
و�سي�سهد �مل�سرح عدًد� من عرو�ض �لفنون �ل�سعبية، 
حيث �سي�سلط �ل�سوء على �أحدها يومًيا، مبا يف ذلك 
�لليو�  وفن  �لعيالة،  وفن   ، �لأندميا  �لبحري  �لفن 
مع  حو�رية  لقاء�ت  �مل�سرح  و�سي�ست�سيف  وغريها. 

متخ�س�سني يف جمال �لفن �ل�سعبي.

للتنمية  دب��ي  ل��وت��اه، م��دي��ر م��ر�ك��ز  وق��ال��ت فاطمة 
�لرت�ثية ورئي�ض جلنة مهرجان دبي وتر�ثنا �حلي 
دب���ي للثقافة م��ن خالل  ت��ه��دف  ل��ل��ث��ق��اف��ة:  دب���ي  يف 
�إىل تنمية  دب���ي وت��ر�ث��ن��ا �حل���ي  ت��ن��ظ��ي��م م��ه��رج��ان 
وتعزيز �لرت�ث �ل�سعبي، ون�سره بني �جليل �جلديد 
برت�ث  �رتباطهم  زي���ادة  �أج��ل  م��ن  خا�ض  نحو  على 
�لأجد�د. ومن �ملوؤكد �أن فعاليات �ملهرجان �ملختلفة 
�لإمار�تية  و�ل����ع����اد�ت  �ل��ق��ي��م  ت��ر���س��ي��خ  يف  �ست�سهم 
�لأ�سيلة بني �ملو�طنني، �إىل جانب ن�سر �لتوعية يف 
ا يف �إبر�ز  �أو�ساط �ملقيمني. وي�ساعدنا �ملهرجان �أي�سً
�ل�سعبية،  و�لفنون  �ل�سناعات  يف  �لعاملة  �مل��و�ه��ب 
لتنمية  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ت���ز�م  يعك�ض  م��ا  وه���و 

�ملو�هب �ملحلية يف �إمارة دبي ودولة �لإمار�ت .

وي�سهم مهرجان دبي وتر�ثنا �حلي يف تطوير ودعم 
على  يعمل  كما  و�ل����رت�ث،  و�ل��ف��ن��ون  �لثقافة  ق��ط��اع 
�لقادمة.  ل��الأج��ي��ال  وت��ع��زي��زه  �لثقايف  �ملنتج  تنويع 
وعالوة على ذلك، فاإن �أن�سطته �ملتعددة ت�سهم يف بناء 
ج�سور �لتو��سل مع �جلمعيات و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات 
�إىل  �لتو�سل  جانب  �إىل  �خلا�ض،  و�لقطاع  و�ملر�كز 
�ل�سعبية  �لفنون  �أن�سطة  �أر�سية م�سرتكة يف جمال 
باإثر�ء  تلتزم  للثقافة  دب��ي  �أن  خا�ض.يذكر  ب�سكل 
�لعربي، وتعمل  تر�ثها  �نطالًقا من  �لثقايف  �مل�سهد 
على مد ج�سور �حلو�ر �لبّناء بني خمتلف �حل�سار�ت 
�لجتماعية  �مل���ب���ادر�ت  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  و�ل��ث��ق��اف��ات، 
و�خلريية �لبّناءة ملا فيه �خلري و�لفائدة للمو�طنني 

و�ملقيمني يف دبي على حٍد �سو�ء. 

•• دبي – د. حممود علياء

موؤمتر  يف  ال�صويدي  �صقر  �صلطان  �صعادة  اأعلن 
�صحفي عقد يف مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي 
قبل ظهر اأم�س اأ�صماء الفائزين بجائزة �صلطان 

العوي�س لالأبداع للدورة 24 لعام 2017 . 
اأحمد عبداهلل   : الأ�صاتذة  املوؤمتر  وقد ح�صر 
وليلى  ع��راق  ونا�صر  �صلطان،  عائ�صة  املهريي، 

�صعيد .
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نيللي كرمي... راق�سة 
باليه يف )لأعلى �سعر(

�سعر(!  )لأعلى  �سعياً  �لباليه،  على  تتدرب  كرمي  نيللي 
ف��ق��د ب�����د�أت �ل��ف��ن��ان��ة �مل�����س��ري��ة ن��ي��ل��ل��ي ك�����رمي، ت�سوير 
�ملقرر  ���س��ع��ر(  )لأع��ل��ى  م�سل�سل  م��ن  �لأوىل  م�ساهدها 
ورت �لأحد�ث  عر�سه يف �ملو�سم �لرم�ساين �ملقبل، وقد �سُ

يف �لديكور �لأ�سا�سي للم�سل�سل. 
ومن  �لعمل،  جن��وم  من  بعدد  �لأوىل  �مل�ساهد  وجمعتها 
�لديكور على مدى  �لت�سوير يف هذ�  يتو��سل  �أن  �ملقرر 

تقريباً. �أيام   10
وقالت نيللي كرمي �إنها تخ�سع لتدريبات �لباليه ب�سكل 
�لتي  وه��ي  لياقتها...  ك��ام��ل  �إىل  لتعود  للعمل،  ي��وم��ي 
ت��ف��اج��ئ ج��م��ه��وره��ا ه���ذ� �مل��و���س��م ب��الب��ت��ع��اد ع��ن �لدر�ما 
�جل���ادة و�لتخلي ع��ن �أج����و�ء �ل��ك��اآب��ة �ل��ت��ي �ن��خ��رط��ت يف 

تقدميها خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية.
�إط��ار �جتماعي حول ر�ق�سة  �أح��د�ث �مل�سل�سل يف  وت��دور 

بينها  تندلع  ث��م  �لأوب����ر�،  د�ر  يف  وتعمل  متزوجة  باليه 
وبني زوجها خالفات عائلية، ومع ت�ساعد �لأحد�ث تقع 

يف حب �سخ�ض �آخر.
)لأعلى �سعر( من بطولة نخبة من �لفنانني �إىل جانب 
زينة،  �أحمد فهمي،  �لعاليلي،  بينهم عزت  نيللي كرمي، 
�أحمد جمدي وخالد  �سارة �سالمة، �سلوى حممد علي، 
كمال، و�مل�سل�سل من تاأليف مدحت �لعدل و�إخر�ج ماندو 

�لعدل.
���س��ي��ن��م��ائ��ي��اً، ق��ال��ت ن��ي��ل��ل��ي �إن���ه���ا ت��ن��ت��ظ��ر ع��ر���ض فيلمها 
دور  يف  �ملقبلة  �لقليلة  �لأي����ام  خ��الل  ر�ج���ل(  )ب�����س��رتي 
�أحد  �أحد�ثه حول موظفة يف  وت��دور  �مل�سرية.  �لعر�ض 
�لبنوك �مل�سرية، وترغب يف �أن تكون �أماً، لكنها يف �لوقت 
�أن تبحث عن رجل  ذ�ته ترف�ض �ل��زو�ج، ولذلك حتاول 

جناب من دون زو�ج. يحقق لها حلم �لإ

فــن عــربـــي

35

�سابر الرباعي )ملكت الكون(
�أط��ل��ق �أم���ري �ل��ط��رب �ل��ع��رب��ي ���س��اب��ر �ل��رب��اع��ي ع��رب ق��ن��ات��ه �لر�سمية على 
هاين  كلمات  من  �ل��ك��ون(  )ملكت  عنو�ن  حملت  جديدة  �أغنية  )يوتيوب( 
�ل�سغري و�أحلان وتوزيع خالد �لبكري وتوزيعه، يقول مطلعها: �لليلة دي 
�أن��ا هتتغري  �أن��ا/ م �للحظة دي  �أن��ا ملكت �لكون بحاله/ وي��اك �نت حبيبي 

حياتي/ وهتبقى �أحلى مع حبنا.

ندى اأبو فرحات معجبة
 مب�سل�سل )ال�سقيقتان(

�أعربت �ملمثلة �للبنانية ندى �أبو فرحات عن �إعجابها مب�سل�سل )�ل�سقيقتان(، 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  �أح��د  على  �سفحتها  على  وكتبت  فيه،  �ملمثلني  ودعمها 
�لجتماعي: )عندما ي�سارك يف �لدر�ما �للبنانية ممثلون حقيقيون �سمن 

�ملطلوب، يرتفع م�ستوى �لعمل. �ل�سقيقتان، م�سل�سل ممّيز فعاًل(.

التغيري يبداأ من داخل الإن�صان

جو معلوف: ل احد �ساهم يف بناء �سخ�سيتي
حتدث �لإعالمي جو معلوف مطوًل عن طفولته ليوؤكد 

�ملعاناة  بناء �سخ�سيته، ووحدها  �ساهم يف  �أحد  �أل 
هو  �لتي  �ل�سورة  له  ور�سمت  و�سقلتها  بلورتها 

�لعا�سرة  و�ل��ده يف  فهو خ�سر  �ل��ي��وم،  عليها 
من عمره، وعا�ض يف ميتم ثالث �سنو�ت، 

و�لدته حتى  بروؤية  له  ُي�سمح  يكن  ومل 
�بن  �أن��ه  �عترب  ل��ذ�  �ل��ر���س��د،  �سن  يبلغ 
من  ت��ك��ّون��ت  �سخ�سيته  و�أن  �حل���ي���اة 
فقط  لي�ض  ل��ه،  تعّر�ض  �ل��ذي  �لظلم 

من �مليتم.
و�أو�سح يف هذ� �ملجال: )يف �ملرحلة 
�لتي تتكّون فيها �سخ�سية �لطفل، 
حتت�سنني،  �أم  دون  م���ن  ع�����س��ت 

ي��ق��ع��ون �سحية  �ل���ذي���ن  ف������الأولد 
�أمور  �إىل  يلجاأون  و�لديهم  طالق 

وينحرفون،  وت���دم���ره���م  ت���وؤذي���ه���م 
بتجارب  م��ررت  �ألومهم لأنني  و�أن��ا ل 

ب�سعة(.
)عندما  �أو���س��ح:  �لعمل  ب��د�ي��ات��ه يف  ح��ول 

ب��ل��غ��ت �ل��ث��ام��ن��ة ع�����س��رة م���ن ع���م���ري، عملت 
مهند�ساً لل�سوت �أتنقل يف �لبا�ض حتت �ملطر 
من منطقة �إىل �أخرى لأ�سع �لأغاين، كذلك 

�لفنانني،  بع�ض  �أع��م��ال  �إد�رة  توليت 
تلفزيون  يف  ع���م���ل���ت  ث�����م 

)�جلر�ض(.

وحول ما ُيقال عن �إنه �سخ�ض ف�سائحي، رّد: )عملت 
�لبع�ض  كّونها  �لتي  �ل�سورة  لأحمو  جاهد�ً 
عني وهي �أّنني �سخ�ض ف�سائحي، وذلك 
من خالل برناجمي على �سا�سة )�أم تي 
يف(، ثم على �سا�سة �ملوؤ�س�سة �للبنانية 

لالإر�سال. 
د�خلك  لتنظيف  تعمل  �أن  ي��ج��ب 
حقيقتك  �ل������ن������ا�������ض  ل����ي����ل����ح����ظ 

و�سخ�سيتك �جلديدة.
�ليوم  ب���و�ل���دت���ه  ع��الق��ت��ه  وح�����ول 
ق���ال: )ه��ي ف��خ��ورة ب��ي ول��ك��ن يف 

�لبد�ية مل تكن كذلك(. 
�أم�������ا و�ل��������دة ج����و ف�����اأّك�����دت يف 
طاملا  �أنها  �لهو�ء  على  مد�خلة 
قالت له �إنه لن ي�ستطيع �أن ينقذ 
كانت  و�أن���ه���ا  �ل��ف�����س��اد،  يقتله  ب��ل��د�ً 
د�ئماً:  ي��رّدد  كان  لكنه  عليه،  تخاف 
بحادث  ول��و  �حل��ي��اة  يف  ���س��اأن��ال��ه  )ن�سيبي 

�سيارة(.
�بني  فهو  جن��اح��ه  �ل��ي��وم  )�أرى  �أ���س��اف��ت: 
�لكبري و�أ�سع �آمايل كلها فيه، وهو �ملثل 
�أن  على  و�أج��ربه��م  لأخوته  �لأعلى 

يفكرو� بطريقة طموحة.
 ك���ن���ت �أق���������ول ل�����ه )ل 
على  ت�������س���غ���ط 
ل�سيف  �
ل  و

كان  و�أحياناً  �لأوق���ات  بع�ض  يف  �إيل  ي�ستمع  فكان  كالمه(،  تقاطع 
�لتي  لتهنئته على �حللقة  به  �ت�سل  و�ليوم  تعليقاتي،  ينزعج من 

تلم�سني وينتظر تعليقي(.
وحول �نتهاء عقده مع �ملوؤ�س�سة �للبنانية لالإر�سال، �أّكد جو معلوف 
�أنه �سيجدده، و�أنه م�ستمّر يف �ملحطة و�أل طلبات جديدة لديه، لأن 

�لعقد عادل يف ر�أيه.
�أن ل  �إىل  فاأ�سار  )�أم تي يف(،  يتعّلق بخالفه مع حمطة  �أم��ا فيما 
�ت�سال  و�أن���ه على  �مل��ر،  �إد�رت��ه��ا مي�سال  رئي�ض جمل�ض  م��ع  خ��الف 
جعله  و�ل����ده  و�ح���رت�م���ه  ق����ر�ره  لي�ض  �ل��ق��ر�ر  �أن  �إل  ب���ه،  م�ستمر 

يت�سّرف بهذه �لطريقة.
وحول خالفه مع ن�سال �لأحمدية �أو�سح: )ل خالف معها، ولكن 
كل �سخ�ض منا يف طريقه، ومنذ �سنة �لتقينا و�ألقينا �ل�سالم على 

بع�سنا بع�ساً.
 �ملحاكم �نتهت بينها وبني �سركائها وخ�سرتهم. �سخ�سياً، ل حماكم 

بيني وبينها(.
 فهل يعود�ن �سديقني؟ �أجاب: )هذ� �أمر �سعب(.

�أج��اب: )ل �أحد ي�سنع  رد�ً على �ل�سوؤ�ل هل يعرتف باأنها �سنعته، 
�أحد�ً و�أنا ل�ست منتجاً ول رقماً.

يف  �أجل�ض  بل  منهم،  ل�ست  �أن��ا  �ل�سا�سة  على  �أرق���ام  �أ�سخا�ض  ثمة   
منزيل و�أظهر مبا�سرة عرب مو�قع �لتو��سل �لجتماعي(.

لأّن  �ألومها  ل  �لف�سائحي،  �سفة  �أعطتني  من  هي  )ن�سال  تابع: 
هذه قناعاتها وهذ� حتٍد يل.

عندما رحلت ��ستطعت �أن �أغري �سورتي لدى �مل�ساهد(.
�أ�سماء  ُع��ر���س��ت عليه  م��ع ج��و معلوف  �لإذ�ع����ي  وخ���الل �حل��دي��ث 

لزمالء له، �أعطى ر�أيه فيهم وحتدث عن عالقته بهم.
 ر�أى يف مر�سيل غامن �سخ�ساً ذكياً و�أنه بقي يف )�أل بي �سي( و�سيبقى 
رغم �لعرو�ض �ملغرية �لتي قّدمت له، فهو و�ملوؤ�س�سة �سخ�ض و�حد. 
بني  من  �جلامعات  �إح��دى  �رتياد  على  مر�سيل  )�ساعدين  وتابع: 

خم�سة �آلف تلميذ(.
ل  كم�ساهد  و)لكن  كزميلة،  يحرتمها  �أن��ه  فذكر  عيد  غ��ادة  �أم��ا 
�أ�سلوبها ول ميكنني تقييمها فلديها تاريخ طويل يف هذ�  �أحب 

�ملجال(.
عالقته بوليد عبود جيدة، وهو �أحّب برناجمه )هو� �حلرية(، 
كما قال معلوف، و�لطريقة �جلديدة، فيما تبقى بول يعقوبيان 

بعيدة وقريبة يف �آن.
فيما  ح��د�د،  ه�سام  �أب(  )�ستاند  معلوف  جو  يتابع  كوميدياً، 
)هيد�  ك��رم  ع��ادل  برنامج  يف  �ل�سيف  فقرة  مب�ساهدة  يكتفي 

حكي(، 
مو�سحاً �أنه يحبه و�أن �سد�قة تربطه بو�لدته و�أخوته.

معلوف �ل��ذي ك��ان على خ��الف م��ع ك��ل م��ن زميليه ز�ف��ني وفيني 
رومي، �أّكد �أنه ت�سالح معهما. 

�أح��ب من  باأنه �سادق معي، ول  �أ�سعر  �أم��ا حول ني�سان فذكر: )ل 
يختفي فجاأة.

 �آخر مرة ر�أيته يف دفن �أبي جمد )ملحم بركات((.
�سيا�سياً،

�سامي  �للبناين  �ل��ربمل��ان  يف  �لنائب  �أن��ه �سديق  معلوف  ج��و  ب��نّي   
جميل،

 و�أن عالقته جيدة بالوزير �ل�سابق و�ئل �أبو فاعور، )ولكن عندما 
�لتحدث عن  رف�����ض  �ت�����س��الت��ن��ا(، فيما  وزي���ر�ً مل يجب على  ك��ان 

�لرئي�ض �للبناين �ل�سابق مي�سال �سليمان.
فنياً،

�سد�قة  على  و�أن���ه  دي���اب،  مبايا  �لكبري  �إعجابه  معلوف  ج��و  �أّك���د   
باإلي�سا منذ كان يف �ل�سابعة ع�سرة من عمره، فيما ل يعرف هيفاء 

وهبي �سخ�سياً.
كذلك بنّي �أن لأ�سالة مطلق �حلرية يف �لت�سريحات �لتي �سدرت 

عنها حول �سورية، و�أنه يلتقي با�سم فغايل يف �ل�سهر�ت.

)يف طفولتي ع�صت يف ميتم، و�صنعت نف�صي بنف�صي، 
...( بهذه العبارات  ودفعت غاليًا ثمن طالق والديَّ
وغريها ك�صف الإعالمي جو معلوف عن بع�س جوانب 
حياته، يف حديث اإذاعي مع الإعالمي رالف معتوق، 
موؤكدًا اأن التغيري يبداأ من داخل الإن�صان، وهو اأ�صّر 
على هذا التغيري �صواء يف حياته بعد اأحداث معينة 
برناجمه  يف  اأو  ذاتية  مراجعة  اإىل  دفعته  بها  مّر 
اللبنانية  املوؤ�ص�صة  �صا�صة  على  احل��ري��ة(  )ه��وا 

لالإر�صال.
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ت�ساعدك  طبيعية  عالجات   3
على التخل�ض من  َحب ال�سباب

يعترب مر�ض حب �ل�سباب م�سكلة جلدية مزعجة وموؤملة، خا�سة �إذ� ظهرت 
يف �لظهر فيكون من �ل�سعب �حل�سول على �ساعات نوم جيدة، لذلك قدم 
موقع Top 10 Remedies �أف�سل �لعالجات �لتي ت�ساعد على �حلد 

من ظهور حب �ل�سباب على �لظهر ومنها:
قتل  على  ت�ساعد  �لتي  للجر�ثيم،  مو�د م�سادة  على  يحتوي  �لكركم:   1-

بكرتيا �لرببيونات و�لتي تت�سبب يف ظهور حب �ل�سباب.
وجتعلها  �ل�سباب،  حب  من  �ملت�سررة  �ملناطق  على  يحافظ  �لع�سل:   2-

�أكر رطوبة لأنه يعترب م�ساد�ً حيوياً طبيعياً وم�ساد�ً للبكترييا.
-3 خل �لتفاح: يعد و�حد�ً من �أف�سل �لعالجات �لطبيعية للتخل�ض من 

حب �ل�سباب �لذي يظهر على �لظهر.

اجلرعات املنخف�سة من الأ�سربين تقي من ال�سرطان
فيما �أو�ست مر�كز مكافحة �لأمر��ض و�تقائها للوقاية من �ل�سرطان باتباع 
�أن جرعات �لأ�سربين  �أو�سحت در��سة  منط حياة ونظام غذ�ئي �سحيني. 
�خلاليا  �نت�سار  ومتنع  �لأور�م،  م��ن  �لوقاية  على  ت�ساعد  ق��د  �ملنخف�سة 
 medicalnewstoday ن�سره موقع  ��ستعر�ض تقرير  �ل�سرطانية. 
در��سة �أجر�ها �لعلماء من كلية �لطب بجامعة �أوريغون لل�سحة و�لعلوم، 

بالتعاون مع جامعة ولية �أوريغون. 
�لأمر��ض  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  �لأ���س��ربي��ن  ����س��ت��خ��د�م  "فكرة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وذك���ر 
�لوقائية  �خلدمات  فرقة  �أو�ست   2015 �سبتمرب  ففي  باجلديدة،  لي�ست 
�لأمريكية باأخذ جرعة �سغرية يومية من �لأ�سربين من �أجل �لوقاية من 
"�لدر��سة  �أن  �إىل  و�أ�سار  و�مل�ستقيم".  �لقولون،  و�سرطان  �لقلب،  �أمر��ض 
�لأور�م �خلبيثة، و�خلاليا  �نت�سار  �لأ�سربين يف منع  دور  ك�سفت  �جلديدة 

�ل�سرطانية، و�سرحت �لعملية �لتي يتم بها ذلك". 
�أ�ساف �لتقرير، �أن "�لأ�سربين يكبح بروتني �جلني �لورمي بطريقة غري 

مبا�سرة، وهو �مل�سوؤول عن �خلاليا �خلبيئة". 
وقال �لربوفي�سور يف ق�سم �لهند�سة �حليوية �لطبية بكلية �لطب يف جامعة 
تكون  قد  �لأ�سربين  "فائدة  �أن  ماكارتي  �أوي��ن  و�لعلوم  لل�سحة  �أوري��غ��ون 
عائدة �إىل تاأثريه على خاليا �لدم �لتي تدعى �ل�سفائح �لدموية، بدل من 
�لتاأثري �ملبا�سر على �خلاليا �ل�سرطانية. و�أ�سار �إىل �أن "�سفائحنا �لدموية 
�ل�سرطانية،  �خلاليا  يدعم  قد  معني  بروتني  م�ستويات  رف��ع  على  تعمل 
 ،c-MYC وت�����س��اع��ده��ا ع��ل��ى �لن��ت�����س��ار، وه���و ب��روت��ني �جل���ني �ل���ورم���ي
%15 من جميع �جلينات يف  �أكر من  ووظيفته �حليوية تنظيم كميات 
�جل�سم �لب�سري"، م�سري� �إىل �أن �ملري�ض بال�سرطان يكون بروتني �جلني 

�لورمي لديه بكميات ز�ئدة جد�.
�سرح �لباحثون يف �لدر��سة كيف لالأ�سربين �أن يقلل من مقدرة �ل�سفائح 
يقول   .c-MYC �لورمي  �جل��ني  بروتني  م�ستويات  رف��ع  على  �لدموية 
�لتقرير �إن "ردة فعل �لأ�سربين �مل�سادة لل�سرطان تتم خالل تنقله يف �لدم، 
تن�سط  �لدموية،  �ل�سفائح  مع  �ملتنقلة  �ل�سرطان  خاليا  تتفاعل  وعندما 
بروتينات �جلني �لورمي c-MYC ، ولكن �لأ�سربين يعمل على تثبيط 
و�خلاليا  �لدموية  �ل�سفائح  بني  ما  �لتفاعل  فيقلل  �لدموية،  �ل�سفائح 

�ل�سرطانية، وبالتايل �سيقلل منو �خلاليا ب�سكل غري مبا�سر".

حلقة   1938 عام  بيث  الربخت  الفيزيائي  اكت�صف   •
باإ�صم حلقة  والتي عرفت  النووية احلرارية  التحولت 
ال�صم�صية  الطاقة  م�صدر  ت�صرح  وهي  اإليه  ن�صبة  بيث 

والكوكبية ، فما هي جن�صية هذا الفيزيائي؟
�مريكي

•  �صم هيلوبريين يتم ا�صتخراجه من اأحد النباتات 
فما هو هذا النبات ؟

 �لكري�سما�ض 
احلياة؟ مدى  اإجناز  جائزة  على  يح�صل  عربي  طبيب  اأول  هو  • من 

عاكف مغربي.
قومه؟ غري  من  اأمه  تكون  الذي  الرجل  على  تطلق  • كلمة 

�لنقيع
؟ العربية  احلروف  خمارج  عدد  • كم 

17

�ملت�سخة،  �لأيدي  �لغبار  �لأمر��ض هي:  �لتي جتلب خمتلف  للطعام  �لعادي  �لتلوث  �أن م�سادر  تعلم  • هل 
�لأو�ين �لو�سخة، و�لأو�ين تلعب دور�ً مهماً يف هذ� �ملجال فيجب �أن ل تكون م�سرخة �أو مثلمة. كذلك يجب 

�أن تكون غري قابلة لل�سد�أ. 
يف  �لتنف�ض  مر�ت  عدد  �أما  �لدقيقة  يف  نب�سة   72 تقريباً  �لطبيعي  �لقلب  نب�سات  عدد  �أن  تعلم  هل   •
�لدقيقة من 15 � 18 مرة وهي تزيد عند �لإ�سابة باحلمى �إىل 30 مرة يف �لدقيقة. وتعترب درجة حر�رة 

�لإن�سان �لطبيعية 37 درجة مئوية. 
عدة  و�لنزيف  كجرح.  ما  فتحة  لوجود  و�ل�سر�يني  �لأوردة  خارج  �لدم  خروج  هو  �لنزيف  �أن  تعلم  • هل 
�أن����و�ع منه ن��زي��ف وري���دي ون��زي��ف ���س��ري��اين. ك��ذل��ك ه��ن��اك ن��زي��ف د�خ��ل��ي ون��زي��ف خ��ارج��ي. وي��ع��ال��ج �لنزيف 
�خلارجي بتنظيف �جلرح وبوقف �لنزيف ونقل �ملري�ض �أىل �مل�ست�سفى �إذ� كان �جلرح كبري�ً �أو عميقاً ي�ستدعي 
�إجر�ء عملية تعطيب. �أما �لنزيف �لد�خلي وهو �ن�سباب �لدم د�خل �أحد �أجو�ف �جل�سم، وي�ستدعي ذلك نقل 

�ملري�ض يف حالة طارئة �إىل �مل�ست�سفى. 

القط ال�شجاع

ج��هر عبد�هلل
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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خل�د عبد�لرحمن �ملعمري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة خليفة �لغيثي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شاره نا�رص �لهاجري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

البقدون�س والذاكرة
ك�����س��ف��ت �أح�������دث �لأب����ح����اث 
�لطبية �أن نبات �لبقدون�ض 
غ������ذ�ء م��ن�����س��ط ل���ل���ذ�ك���رة، 
�لنباتات  �أك��ر  �ن��ه من  كما 
 )C( ل��ف��ي��ت��ام��ني �ح����ت����و�ء 
وهو يفوق �لليمون يف ذلك 
 )A( ف���ي���ت���ام���ني  وك����ذل����ك 

�ملفيد للب�سر.
وقد ثبت بعد �جر�ء �لعديد 
من �لتجارب باأن �لبقدون�ض 

مفيد جد� لكثري من علل �جل�سم فهو ي�ستخدم للتخفيف من �لآم �ملعدة 
وللق�ساء على دودة �لأمعاء ، كما �أنه مدر للبول ومنظم للدورة �ل�سهرية 

عند �ملر�أة �إذ� �أكل بانتظام مع وجبات �لطعام .
فى حني �ن تناول �لبقدون�ض �ملجفف يفقد كافة عنا�سره �لغذ�ئية �ملهمة 
�ليوم للح�سول على  �لبقدون�ض طازجا ومن حم�سول  بتناول  ين�سح  لذ� 

�لفائدة �لتامة .
تنح�سر فائدة �لبقدون�ض يف �أور�قه فقط حيث يوؤكل مع �ل�سلطات �ملنوعة 
و�للحوم �مل�سوية مل�ساعدته يف �لتقليل من �أ�سر�ر �لكول�سرتول ولكونه فاحت 

�سديد لل�سهية .

�ل��ف��رن�����س��ي��ة فالريى  �ل���ت���غ���ذي���ة  �أو����س���ح���ت خ���ب���رية 
�أ�سبينا�ض، من جامعة باري�ض، �أن �ل�سموم فى �جل�سم 
�لتخل�ض  ل��ذل��ك يجب  �مل��زم��ن،  �إىل �لإره����اق  ت���وؤدى 
منها عن طريق ��ستبعاد �لأطعمة �مل�سنعة وتف�سيل 
�خل�سر�و�ت و�لفاكهة �لتى تظهر فى كل ف�سل من 
يتخل�ض  فعندما  �لأطعمة،  على هذه  �ل�سنة  ف�سول 

�جل�سم من �سمومه فاإنه ي�سرتد طاقته.
ون�سحت �خلبرية باختيار �لفاكهة و�خل�سر�و�ت ذ�ت 
�لأك�سدة  مب�ساد�ت  غنية  �إنها  حيث  �لأحمر،  �للون 
فى  توجد  بروتينية  م��ادة  وه��ى  باجللوتني،  �لغنية 
و�حلنطة  �لأرز  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  و�لأف�����س��ل  �ل��دق��ي��ق 

�ل�سود�ء و�لذرة �لبي�ساء، مع �سرب ع�سري �لعنب �أو 
خليط �لليمون مع �جلنزبيل.

�جلدير بالذكر �أنه من �أ�سباب �لإرهاق �ملزمن �أي�سا 
ي�سبب  �ل��ذى  �لعمل  و�لإره���اق فى  للرتابة  �لتعر�ض 
�لأرق،  مثل  �ل��ن��وم  و��سطر�بات  �ل��دم  �سغط  �رت��ف��اع 
و�رت��ف��اع م�ستويات  �لك��ت��ئ��اب  �إىل  ي���وؤدى  �أن  ومي��ك��ن 
�ل�سكر فى �لدم وي�سبب �لكتئاب، كذلك فاإن �لتعر�ض 
لالإرهاق و�لتوتر فى �لعمل يوؤدى �إىل م�ساكل باملعدة 
ت��ن��اول �لطعام، مم��ا يزيد م��ن خطر  و�لإف����ر�ط ف��ى 
�لإ�سابة باأمر��ض �لقلب، ويرجع ذلك لإفر�ز كميات 

كبرية من هرمون �لتوتر �لكورتيزول.

ال�سموم فى اجل�سم توؤدى اإىل الإرهاق املزمن

فتاتان �صغريتان تدخالن اإىل املياه خالل الطق�س احلار يف �صاطئ اأور�صارد مبنطقة برونك�س يف نيويورك. )رويرتز(

خرجت ثالث قطط لتتم�سى معا فاقرتح �كربهم وكان �سخم �جل�سم �لذهاب �إىل �لغابة فو�فقه �لو�سط �لذي 
يكاد �ن يقاربه يف �حلجم ولكن �لقط �ل�سغري �ل�سئيل مل يرد فقال له �لقط �لكبري: �عرفك جبانا فلتم�ض يف 

�خللف حت�سبا حلدوث �ي �سيء فتهرب ب�سرعة.
 ف�سكت �لقط �ل�سغري �ي�سا ومل يرد و�سار� معا يف �لطريق �إىل �لغابة.. وبعد �ن و�سلو� على م�سارفها �سمع 
�حدى  خلف  و�ختبئا  م�سرعني  وهربا  �لكبري�ن  �لقطان  فخاف  عالية  �سريعة  ثقيلة  خطو�ت  �سوت  �جلميع 
�ل�سجار وهم ي�سرخان على �لقط �ل�سغري بان يختبىء حتى ل تهر�سه �لفيال، لكنه مل ي�ستمع لهم و�كمل 
�سريه �ل�سريع بدونهما يف �لوقت �لذي توقع فيه �لقطان �لكبري�ن موته هر�سا، وبعد دقائق جاء ليقول لهما 
�ن �لقردة ت�سفق للقرد �ل�سغري �لذي ��ستطاع �ن يت�سلق �ل�سجار للمرة �لوىل، فال تخافا.. ف�سحكا وقال 
معا: ل�سنا خائفني كنا نختربك، ثم �كملو� �سريهم وبعد فرتة �سمعو� �سوت �زيز عال �سم �لذ�ن، �هتزت له 
�لغابة، وحتركت �ل�سجار، فجرى �لقطان �لكبري�ن ب�سرعة وبحثا عن مكان �من لالختباء، وقال له: �ختبيء 
�سياأكلك �سرب �لنحل �ل�سود. فرتكهم وذهب يرك�ض لتلة عاليه ثم جاء ليقول: هناك طائرة خا�سة بالب�سر 
كانت تطري بالقرب من �لغابة وهي من فعلت ذلك �ل�سوت، فقال معا بعد �ن خرجا من خمبئهما: نعم نعرف 
ذلك كنا نختربك.. و�كملو� �سريهم م�سرعني �إىل عمق �لغابة ف�سمعو� �سوت زئري عال جد�، بعدها �متالأ �ملكان 
بالغبار، وكانت بع�ض �حليو�نات �ل�سغرية جتري هنا وهناك، ف�سرخ �لقطان �لكبري�ن وفر� هاربني من �ملكان 
�إىل خارج تلك �لغابة �مل�ساك�سة، يف �لوقت �لذي �كمل فيه �لقط طريقه، وبعد فرتة طويلة عاد �ليهم وهم يف 
�لبيت يت�سور�ن جوعا، وقال لهم: ملاذ� خفتما؟ كان هذ� �سوت �سجرة كبرية ��سقطها �حلطاب فاثارت �لغبار 

و�خافت �حليو�نات، فهل كنتم تخترب�ين؟ 
و�سحك وجل�ض لياأكل وجبة �سهية وهي قطعة من �للحم م�سوية �عطاها �حلطاب للقط �ل�سغري بعد �ن تعرفا 
وت�سادقا وبعد �ن �نتهى قام ليجمع حاجياته ويقول لهما: �ساأذهب للعي�ض مع �حلطاب �سديقي، فقد تعبت 

من كرة �ختبار�تكم يل ...! 


