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كيف تتعامل مع طفلك عند �إ�شابته بالت�شنج ؟

ي�صاب بع�ض الأطفال بت�صنجات م�صحوبة بحمى، مما ي�صيب الآباء 
بالفزع. فما هي اأ�صباب هذه الت�صنجات وكيف ميكن التعامل معها؟

الأملان  ال�صيادلة  رواب��ط  احت��اد  اأو�صح  الأ�صئلة،  ه��ذا  على  وللإجابة 
اأن الت�صنج احلراري عبارة عن نوبات �صرع حتدث عند ارتفاع درجة 

حرارة ج�صم الطفل، اأعلى من 38 درجة مئوية.
واأ�صاف الأطباء الأملان اأن هذه النوبات قد ترجع لأ�صباب عدة، منها 
العامل الوراثي وتاريخ العائلة املر�صي وكذلك الأمرا�ض، التي توؤدي 
اإىل نوبات �صرعية، مثل التهاب الدماغ والتهاب ال�صحايا والختللت 

الأي�صية. 
6 �صهور و5  وتهاجم هذه النوبات الأطفال يف املرحلة العمرية بني 
�صنوات، وغالباً ما ت�صتمر نحو 5 دقائق، يف حني يحتاج الطفل �صاعة 
النوبة  وخ��لل  النوبة.  بعد  الطبيعي  و�صعه  اإىل  يعود  لكي  تقريباً 
عن  خارجة  لت�صنجات  ويتعر�ض  عيناه  وتنقلب  الوعي  الطفل  يفقد 

ال�صيطرة.
اأنه ينبغي  وعن كيفية الت�صرف خلل النوبة، اأو�صح الأطباء الأملان 
اأن يتحلى الآب��اء بالهدوء واإبعاد الأ�صياء احلادة عن حميط الطفل، 
وعدم الإم�صاك بالطفل، حتى ل ي�صعر بالأمل. وطوال مدة النوبة ل 
اأدوي��ة. ويف حال تقيوؤ الطفل،  اأو  اأية م�صروبات  اإعطاء الطفل  يجوز 

فينبغي َقلبه على جانبه فوراً، كي ل يتعر�ض خلطر الختناق.
احلقيقي  ال�صبب  لتحديد  الطبيب  ا�صت�صارة  ينبغي  ح��ال،  اأي��ة  وعلى 

الكامن وراء هذه الت�صنجات. 

لو�ئح جديدة...�ملو�شة 
لي�شت حكر� على �لنحيفات 

لوران  ���ص��ان  واإي���ف  جيفان�صي  مثل  �صهرية  اأزي���اء  ب��ي��وت  ا�صتعر�صت   
اأ�صبوع املو�صة بباري�ض يف ظل تغيري يهدف  ت�صميماتها اجلديدة يف 
�صغريات  النحيفات  ب��ال��ع��ار���ص��ات  الأزي����اء  �صناعة  ارت��ب��اط  ف��ك  اإىل 

ال�صن.
رئي�صيتني  ل�صركتني  جديدة  لوائح  يحرتمون  اإنهم  اجلميع  ويقول 
وهما )اإل.يف.اإم.اإت�ض( وكريينج بهدف و�صع �صوابط لأعمار ومقا�صات 
العار�صات اللتي يرتدين الت�صميمات وهو تطور يقول الن�صطاء اإنه 

جاء يف وقته ويجب اأن ينت�صر.
وقالت عار�صة اأزياء تدعى دانييل اإيلزوورث )20 عاما( بينما كانت 
ت�صتعد للم�صاركة يف عر�ض بيت اأزياء كري�صتيان ديور راأيت الكثري من 
الفتيات اللواتي يعانني من ا�صطرابات الأكل... ت�صاعدهن )اللوائح( 
مطابقات  ي�صبحن  حتى  باأج�صادهن  ال�صرر  اإحل��اق  عن  الكف  على 

للموا�صفات .
كان اختيار ديور قبل عامني لعار�صة اأزياء تبلغ من العمر 14 عاما 
للم�صاركة يف عر�ض له قد قوبل بانتقادات لكن اللوائح اجلديدة تن�ض 

على اأن اأعمار عار�صات الأزياء يجب اأن تزيد عن 16 عاما.
ولن ت�صتخدم �صركتا )اإل.يف.اإم.اإت�ض( و كريينج بعد اليوم عار�صات اأو 
عار�صي اأزياء ممن تقل مقا�صاتهم عن مقا�ض عن 34 للن�صاء و44 
للرجال يف فرن�صا مما يعني اأن املقا�ض �صفر الأمريكي ال�صهري الذي 

�صيختفي. فرن�صا  يف  يعادل املقا�ض 32 
لكن فر�ض هذه اللوائح على نطاق وا�صع يف عامل املو�صة ل يزال اأمرا 
بعيد املنال اإذ ل تزال العار�صات يف باري�ض �صغريات ال�صن ونحيفات 
ب�صدة ومن بينهن كايا جريبر ابنة عار�صة الأزياء ال�صهرية �صيندي 
كروفورد والتي تبلغ من العمر 16 عاما و�صاركت يف عر�ض اأزياء بيت 

اأزياء اإيف �صان لوران التابع ل�صركة كريينج.
اإن  يقولون  ال�صناعة  داخل  واآخرين  اأزي��اء  وعار�صات  لكن م�صممني 

اللوائح متثل بداية قد ت�صجع النا�ض على اإدانة املمار�صات اخلاطئة.
اأن  امل��ه��م  م��ن  م��ك��ارث��ي  �صتيل  الربيطانية  الأزي����اء  م�صممة  وق��ال��ت 

تتحمل هذه ال�صناعة امل�صوؤولية .
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�ل�شيجارة �لإلكرتونية تنقذ 6.6 مليون �أمريكي 
وفاة  ح��ال��ة  6.6 مليون  اإىل  م��ا ي�صل  ت��ف��ادي  ب��الإم��ك��ان  اإن  ب��اح��ث��ون  ق��ال 
مبكرة يف اأمريكا على مدى ع�صر �صنوات اإذا حتول املدخنون اإىل ال�صيجارة 
الإلكرتونية واإنه يجب قبول اأجهزة تو�صيل النيكوتني كجزء من املرحلة 

النهائية من تدخني ال�صجائر .
وخل�ض الباحثون من حتليل املنافع ال�صحية املحتملة لدفع املدخنني على 
مليون   6.6 عددهم  البالغ  الأ�صخا�ض  ه��وؤلء  اأن  اإىل  التبغ  عن  الإق���لع 
�صنوات  يعي�صون  ق��د  الإلكرتونية  ال�صيجارة  اإىل  حت��ول��وا  ال��ذي��ن  �صخ�ض 

اإ�صافية ي�صل جمموعها الإجمايل اإىل 86.7 مليون �صنة.
)الأمريكي(  ال�صحة  وزي���ر  ت�صاعد  اأن  ميكن  النتائج  اإن  العلماء  وق���ال 
والعاملني يف ال�صحة العامة على و�صع ا�صرتاتيجية للو�صول اإىل الإقلع 

عن تدخني ال�صجائر. 
الطبي  امل��رك��ز  البحث يف  ق��ي��ادة فريق  ���ص��ارك يف  ال��ذي  وق��ال ديفيد ليفي 
جلامعة جورج تاون يف الوليات املتحدة ال�صيا�صة القدمية بحاجة اإىل اأن 
تدعم ب�صيا�صات جديدة ت�صجع اإحلل ال�صجائر الإلكرتونية حمل ال�صجائر 

الأ�صد فتكا اإىل حد كبري. 
واملجتمع العلمي العاملي منق�صم ب�صاأن ال�صجائر الإلكرتونية وما اإذا كانت 
اأداة مفيدة لل�صحة العامة مثل العلج ببدائل النيكوتني اأم ل. ول حتتوي 
يف  النيكوتني  بنكهة  �صائل  على  واإمن��ا  تبغ  اأي  على  الإلكرتونية  ال�صجائر 
البخار الذي ي�صتن�صقه امل�صتخدم. ويعتقد كثري من الأخ�صائيني، مبن يف 
ذلك خرباء يف ال�صحة العامة يف اجنلرتا، اأن ال�صيجارة الإلكرتونية بديل 

اأقل خطرا وقد ت�صاعد الكثري من الأ�صخا�ض على الإقلع عن التدخني.
كونرتول(،  )ت��وب��اك��و  جملة  يف  ن�صرت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة،  ه��ذه  وا�صتخدمت 
للنتائج  من��اذج  لو�صع  الأف�صل  احلالة  و�صيناريو  الأ���ص��واأ  احلالة  �صيناريو 
ال�صيجارة  حلت  اإذا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  على  املحتملة 

الإلكرتونية حمل ال�صيجارة العادية.

خطة بريطانية للتخل�ص من 
نفايات �لزجاجات �لبال�شتيكية 
ق���ال وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ربي��ط��اين مايكل 
جوف اإن احلكومة �صتتعاون مع �صركات 
لإطلق خطة لإع��ادة تدوير الزجاجات 
كميات  م��ن  احل���د  ب��ه��دف  البل�صتيكية 
النفايات الهائلة التي تلوث الرب والبحر 

�صنويا.
وت��ق��ول احل��ك��وم��ة اإن ب��ري��ط��ان��ي��ا اأع���ادت 
الزجاجات  م��ن  فقط  باملئة   57 ت��دوي��ر 
2016 وه���و م��ا يقل  ال��ت��ي ب��ي��ع��ت ع���ام 
كثريا عن املعدلت امل�صجلة يف الدمنرك 
وج���ن���وب ا���ص��رتال��ي��ا ح��ي��ث ج����رت اإع�����ادة 
الزجاجات  م��ن  باملئة  و80   90 ت��دوي��ر 

على التوايل.
وقال جوف خلل املوؤمتر ال�صنوي حلزب 
نحمي  اأن  ي��ج��ب  احل���اك���م  امل��ح��اف��ظ��ني 
حميطاتنا واحلياة البحرية من نفايات 
اأول  ن�صبح  اأن  نريد  كنا  اإن  البل�صتيك 
مما  اأف�صل  حالة  يف  البيئة  ي��رتك  جيل 

وجدناها عليها .
ارتفاع  م��ع  التعامل  ه��ذا  يعني  واأ���ص��اف 
عدد الزجاجات البل�صتيكية التي تدخل 
مياهنا عن طريق ت�صهيل وتب�صيط اإعادة 

تدويرها والتخل�ض منها كما ينبغي .

ماليني �أمريكي   10
�شاهدو� �إعالنات رو�شية

قالت �صركة في�صبوك اإن نحو ع�صرة 
مليني �صخ�ض يف الوليات املتحدة 
النق�صام  ت��ب��ث  اإع���لن���ات  ���ص��اه��دوا 
للتوا�صل  موقعها  على  ال�صيا�صي 
ا�صرتت  رو���ص��ي��ا  واإن  الج��ت��م��اع��ي 
النتخابات  ق��ب��ل  الإع���لن���ات  ه���ذه 
املا�صي  العام  الأمريكية  الرئا�صية 
اأعلنت  اأن  ي�����ص��ب��ق  ومل  وب���ع���ده���ا. 
وقالت  التقدير.  هذا  مثل  ال�صركة 
في�صبوك يف بيان اأم�ض الثنني اأنها 
حا�صوبي  قيا�ض  اأ�صلوب  ا�صتخدمت 
�صاهدوا واحدا  الذين  لتقدير عدد 
ع��ل��ى الأق�����ل م���ن الإع����لن����ات التي 
ا���ص��رتت��ه��ا رو���ص��ي��ا وع���دده���ا ثلثة 
44 يف املئة من  اأن  اآلف. واأ�صافت 
الإعلنات �صوهدت قبل النتخابات 
بينما �صوهدت 56 يف املئة منها بعد 
ذل����ك. وف��ج��رت الإع���لن���ات غ�صبا 
جت����اه ف��ي�����ص��ب��وك وجت����اه رو���ص��ي��ا يف 
اأكرب  ك�صفت  منذ  املتحدة  الوليات 
���ص��ب��ك��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل الج���ت���م���اع���ي يف 
ونفت  املا�صي.  ال�صهر  عنها  العامل 
بالإعلنات.  لها  �صلة  اأي  مو�صكو 
القيود  بت�صديد  ال��ب��ع�����ض  وط��ال��ب 
وعر�ض  في�صبوك.  على  التنظيمية 
مارك  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض 
ال��ع��ام خلطوات  زوك���رب���رج الإط�����ار 
ت���ع���ت���زم ال�������ص���رك���ة ات����خ����اذه����ا ل����ردع 
ا�صتخدام  اإ�����ص����اءة  ع���ن  احل���ك���وم���ات 
ال�صبكة الجتماعية. ويف وقت �صابق 
تعتزم  اإن��ه��ا  في�صبوك  ق��ال��ت  اأم�����ض 
تعيني اأكرث من األف �صخ�ض ملراجعة 
ا�صتيفائها  و����ص���م���ان  الإع�����لن�����ات 
لل�صروط يف اإطار جهود لردع رو�صيا 
وغ��ريه��ا م��ن ال���دول ع��ن ا�صتخدام 
�صبكة التوا�صل الجتماعي للتدخل 

يف انتخابات دول اأخرى.

�إطالق جنم ما�شي 
لإ�شاءة �ل�شماء ليال!

ا�صطناعيا  ق��م��را  الباحثون  ط��ور 
ما�صيا لإ�صاءة ال�صماء ليل، كجزء 

من م�صروع فني جديد. 
���م���م ال���ع���اك�������ض امل���������داري من  و����صُ
ملادة  ال����وزن مم��اث��ل��ة  م���ادة خفيفة 
ومن   .)Mylar( ال��ب��ول��ي�����ص��رت 
امل�����ق�����رر اإط�����لق�����ه ع���ل���ى �����ص����اروخ 
عام  يف   )9 )فالكون  اإك�ض  �صبي�ض 
ميل   350 ارتفاع  على   ،2018
�صيكون مرئيا  الأر���ض، حيث  فوق 

بالعني املجردة.
مع  باغلن،  تريفور  الفنان  ويعمل 
ع��ل��ى هذا  ل��ل��ف��ن��ون  ن��ي��ف��ادا  متحف 
العاك�ض  املتحف:  ويقول  امل�صروع. 
امل�����داري ه��و ق��م��ر ا���ص��ط��ن��اع��ي لن 
ي��ك��ون ل��ه اأي اأغ���را����ض جت��اري��ة اأو 
ع�صكرية اأو علمية، و�صيكون مرئيا 
اإىل  احل����اج����ة  دون  الأر���������ض  م����ن 

التل�صكوب ومتاحا للجميع.

ما �أ�شباب �ل�شعال �لليلي 
لدى مر�شى �لربو؟ 

يهاجم ال�صعال بع�ض مر�صى الربو ليًل.. 
فما اأ�صباب هذه الهجمات؟

ول����لإج����اب����ة ع���ل���ى ه������ذا ال�����������ص�����وؤال، ق���ال 
هيلمان  اأندريا�ض  الرئة  طب  اخت�صا�صي 
ب�صبب  الليلية حتدث  ال�صعال  اإن هجمات 
اأنه  كما  ليًل.  التنف�صية  امل�صالك  ت�صيق 
ترتاكم  اأن  مي��ك��ن  ال���ص��ت��ل��ق��اء  و����ص���ع  يف 
امل�صالك  الأنفية يف  اإف��رازات من اجليوب 

التنف�صية. 
واأ�صاف الطبيب الأملاين اأن درجة 
دوراً  ت��ل��ع��ب  ال��غ��رف��ة  ح�����رارة 
يف ه���ذه ال��ه��ج��م��ات، حيث 
اإذا  ال�صعال  ت��زداد ح��دة 

كان الهواء يف البيئة املحيطة جافاً وبارداً. 
كا�صتجابة  ال�صعال  يحدث  اأن  ميكن  كما 
احل�صا�صية  م�صببات  اأح��د  جت��اه  حت�ص�صية 

يف الهواء. 
ال�صعال  ق��د يرجع  ذل��ك،  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
اإىل حرقة  ال���رب���و  م��ر���ص��ى  ل���دى  ال��ل��ي��ل��ي 
الهوائية  ال�����ص��ع��ب  تنقب�ض  ح��ي��ث  امل���ع���دة، 
ب�صكل انعكا�صي عندما ت�صل ع�صارة املعدة 
اأدوية ذات  اإىل املريء. وهنا ميكن تعاطي 
ع�صارة  تثبيط  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ف��ع��ال��ة  م����واد 
اأخ��رى ينبغي فح�ض  امل��ع��دة. وم��ن ناحية 
اأدوي����ة ال��رب��و ن��ظ��راً لأن ه���ذا ال��ت��اأث��ري قد 

يتفاقم بفعل بع�ض الأدوية. 

ت�سّرع تقدم الن�ساء يف ال�سن

�أ�شر�ر كرثة �جللو�ص تعادل 
�أ�شر�ر �لتدخني

فقد اأظهرت درا�صة جديدة حتذيرات هائلة من خماطر 
كرثة اجللو�ض، رمبا مل تكن من �صمن احل�صابات �صابقاً. 
�صحيفة  موقع  يف  ن�صرت  التي  ال��درا���ص��ة،  ه��ذه  فح�صب 
 )Annals of Internal Medicine(
الأم���ريك���ي، ف���اإن اجل��ل��و���ض ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة يت�صبب يف 
اأمرا�ض وم�صاكل �صحية عديدة، اإذ اأن طبيعة ج�صم غري 
مهيئة لكرثة اجللو�ض،  لذلك اأ�صبح يطلق على اجللو�ض 
لفرتة طويلة "التدخني اجلديد"، وذلك ملا يحمله من 
ك��اف��ة وب�صكل خا�ض  اأع�����ص��اء اجل�صم  ت��ط��ال  ق��د  اأخ��ط��ار 

القلب والأوعية الدموية.
كولومبيا  الطبي يف جامعة  امل��رك��ز  م��ن  دي���از،  كيث  ق��ام 
اأمريكية،  موؤ�ص�صات   7 مع  بالتعاون  املتحدة  بالوليات 
بتتبع ن�صاط حوايل 8 اآلف �صخ�ض بعمر 45 عاماً فما 
يرتبط  طويلة  ل��ف��رتات  اجللو�ض  اأن  اإىل  وخل�ض  ف��وق، 
اأن  اإذ  يومياً.  الريا�صة  ممار�صة  مع  حتى  املبكر  بالوفاة 
من  ب��دءاً  ال�صحة  على  كبرياً  ت�صكل خطراً  قلة احلركة 
�صغط  وم�صاكل  ال��غ��ذائ��ي،  التمثيل  واخ��ت��لل  ال��ب��دان��ة 
ارتفاع  اإىل  الدم، وتراكم الدهون حول اخل�صر، و�صوًل 

م�صتوى الكول�صيرتول ال�صار واأمرا�ض القلب.
وهو ما جعل د. مونيكا �صافورد، التي �صاركت يف الدرا�صة 
بالتدخني،  طويلة  ل��ف��رتات  اجل��ل��و���ض  خم��اط��ر  بت�صبيه 

بح�صب ما ن�صره موقع )ميرتو( الربيطاين.

احللول ب�سيطة
الب�صيطة  احل��ل��ول  ح��ول  يتمحور  ال�صار  اخل��رب  اأن  غ��ري 
اأهمها  امل��خ��اط��ر،  اأن تخفف م��ن ه���ذه  ���ص��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن 
ين�صح  ذل��ك  على  وللتحفيز  �صاعة.  ن�صف  كل  التحرك 
تناول  اأو  دقيقة،   30 كل  بامل�صي  للتذكري  املنبه  ب�صبط 
وق��وف��اً، واإجن���از بع�ض  وج��ب��ة واح���دة على الأق���ل يومياً 

امل�����ص��ي. كما  اأث���ن���اء  الإن���رتن���ت وغ��ريه��ا  امل���ه���ام، كت�صفح 
مي�صيل  به  ن�صحت  ملا  وفقاً  اأخ��رى،  اتباع طريقة  ميكن 
كادي املدربة ال�صحية يف موقع )فيت في�صتا دوت كوم(، 
وهي القيام بخدعة ب�صيطة عرب �صرب الكثري من املياه، 
اأهمية  اإىل  بالإ�صافة  م�صاعفة،  الفائدة  تكون  وبذلك 
احلمام  اإىل  والتوجه  للتحرك  �صيدفعك  للج�صم،  املياه 
بودي  مايند   ( م��وق��ع  ن�صره  م��ا  بح�صب  وذل���ك  ك��ث��رياً. 

غرين( الأمريكي.

اجللو�س لفرتات طويلة ي�سّرع تقدم الن�ساء يف ال�سن
ين�صح العديد من الأطباء مبزاولة الريا�صة ب�صفة عامة 
ملا للن�صاط البدين من فوائد يف حياتنا اليومية. درا�صة 
بريطانية جديدة توؤكد �صرورة ذلك حيث تو�صلت اإىل اأن 

اجللو�ض لفرتات طويلة يعجل تقدم الن�صاء يف ال�صن.
ميل"  "ديلي  �صحيفة  ن�صرتها  ج��دي��دة  درا���ص��ة  يف  ج��اء 
الثاين  يناير/كانون   19( اخلمي�ض  اليوم  الربيطانية، 
�صاعات  ع�صر  من  لأك��رث  الن�صاء  جلو�ض  اأن   ،)2017
يجعلهن يتقدمن يف ال�صن مبعدل ثمانية اأعوام مقارنة 

باملعدل الطبيعي.
�صيدة،   1481 حركة  تتبعوا  الذين  الباحثون،  وخل�ض 
يبلغن من العمر اأكرث من 64 عاما، اإىل وجود علقة 
قوية بني اجللو�ض لفرتات طويلة، وتقدم خليا اجل�صم 
يف ال�صن ب�صورة مبكرة. واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن اجللو�ض 
الإ�صابة  خطر  زي��ادة  على  اأي�صا  يعمل  طويلة  لفرتات 

باأمرا�ض ال�صرطان وال�صكري والقلب.
ملدة  ب��دين  ن�صاط  اأي  اأن مم��ار���ص��ة  ال��درا���ص��ة  واأو���ص��ح��ت 
ن�صف �صاعة، مثل امل�صي اأو ركوب الدراجة، كاف للق�صاء 
ذلك،  وم��ع  ال��ي��وم.  خ��لل  للجلو�ض  ال�صار  التاأثري  على 
بدنيا،  ن�صاطا  مي��ار���ض  �صئيل  ع��ددا  اإن  الباحثون  ق��ال 

واأ����ص���ار اخل���رباء 
نتائج  اأن  اإىل 

ه��ذه ال��درا���ص��ة يجب 
اإن���ذار  مبثابة  ت��ك��ون  اأن 

�صاعات  ي��ج��ل�����ص��ون  ل��ل��ذي��ن 
طويلة بدون حراك.

واأو�صح الباحثون اأن املواطنني يف 
�صاعات  بريطانيا يجل�صون مبعد 9 

لفرتة  اجل���ل���و����ض  خ��������رباء:  ي���وم���ي���ا. 
امل�صقبل  طويلة ي�صر ب�صحة الأطفال يف 

�صاعات  ت�صع  مبعدل  يجل�صون  بريطانيا  . يف  ميا يو
�صان  كاليفورنيا يف  �صادياب، بجامعة  الدين  وقال علء 
دييغو، الذي تراأ�ض فريق الباحثني الذي اأجرى الدرا�صة 
"درا�صتنا خل�صت اإىل اأن اخلليا تتقدم يف العمر ب�صورة 

اأ�صرع يف حال اجللو�ض لفرتات طويلة". 
وو���ص��ف��ت دام����ي ���ص��ايل داف���ي���ز، م���دي���رة امل��ك��ت��ب الطبي 
عدم  بريطانيا،  يف  ال�صحية  بالأمور  املعني  الربيطاين، 
احلركة "بالقاتل ال�صامت". واأو�صت البالغني مبمار�صة 
ن�صاط بدين ملدة 150 دقيقة اأ�صبوعيا. وكانت  الدرا�صة 
اجلديدة قد ر�صدت الن�صاء ملدة اأ�صبوع با�صتخدام اأجهزة 

�صغرية مثبتة بحزام، ت�صجل كل حركة يقمن بها.
اأج��ل حتليل  ال��دم من  اختبارات  الباحثون  ا�صتخدم  كما 
�صحة اخلليا. وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الن�صاء، اللتي 
يبلغن من العمر نحو 79 عاما، وميار�صن ن�صاطا بدنيا 
اأك��رب. وق��ال علء  حم��دودا، خلياهن مت�صررة ب�صورة 
الدين اإن املناق�صات ب�صاأن فوائد الريا�صة يجب اأن تبداأ 
منذ ال�صغر، ويجب اأن ي�صتمر الن�صاط البدين يف كونه 
جزء من حياتنا اليومية مع تقدمنا يف العمر، حتى واإن 

و�صلنا عمر ال�80.

لفرتات  اجللو�س  خماطر  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
طويلة قد ال تقل عن خماطر التدخني وت�سبب الكثري من 

امل�ساكل ال�سحية بدءًا من البدانة وم�ساكل التمثيل الغذائي، 
و�سواًل اإىل اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.

�سدق من قال  يف احلركة بركة، فقد تعتقد باأنك تتمتع ب�سحة 
جيدة البتعادك عن التدخني واتباعك حمية غذائية �سحية، اأو 
الأنك متار�س التمارين الريا�سية يوميًا، غري اأن جهودك هذه قد 

تذهب يف مهب الريح اإذا كنت من االأ�سخا�س الذين يجل�سون 
لفرتات طويلة.
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية طحنون بن حممد 

فعاليات �ملوؤمتر �لعاملي للجيوفيزياء �لهند�شية تنطلق �لأثنني �لقادم وملدة �أربعة �أيام بجامعة �لمار�ت 
وزير تطوير البنية التحتية متحدثًا ر�سميًا

الأول مرة تخ�سي�س جائزة االبتكار يف اجليوفيزياء لتكون االأوىل من نوعها على امل�ستوى العاملي واالقليمي
معر�س م�ساحب للجل�سات العلمية مب�ساركة 24 جهة حكومية وخا�سة

للم�ساهمة يف بناء اقت�ساد املعرفة

د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة تبتعث 224 طالبا وموظفا �شمن برنامج �لبعثات و�لإجاز�ت �لدر��شية

•• العني - الفجر

يف  احلاكم  ممثل   – نهيان  اآل  ال�صيخ  طحنون بن حممد  �صمو  رعاية  حتت 
الرابعة  ال��دورة  الإم��ارات  العني وجامعة  بلدية مدينة  العني- تنظم  منطقة 
التا�صع  يف  فعالياته  �صتنطلق  والتي  الهند�صية  للجيوفيزياء  العاملي  للموؤمتر 
2017 يف  اكتوبر  الثاين ع�صر من  اأكتوبر احلايل وي�صتمر لغاية   من �صهر 

رحاب جامعة الإمارات  مب�صركةاأكرث من 44 دولة
المارات  بجامعة  الهلىل  باملبنى  عقد  �صحفى  موؤمتر  فى  ذل��ك  عن  اأعلن   
بح�صور املهند�ض �صهيل ثاين املهريي املدير التنفيذي لقطاع تخطيط املدن 
مراد  اأحمد  والدكتور  للموؤمتر  العليا  اللجنة  رئي�ض  العني  مدينة  بلدية  يف 
عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات نائب رئي�ض اللجنة العليا رئي�ض اللجنة 

التح�صريية للموؤمتر والدكتور حيدر بكر رئي�ض اللجنة العلمية.
وك����ان امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ق��د ق���ام ب�����اإدراج امل���وؤمت���ر العاملي 
للجيوفيزياء الهند�صية يف اأجندة وفعاليات اإمارة اأبوظبي تاأكيدا على النجاح 
الذي حققه املوؤمتر يف دورات��ه الثلثة ال�صابقة  يف اأع��وام: 2011 و2013 
و2015 على التوايل واثر الأ�صداء اليجابية التي تركها عند املتخ�ص�صني 
اأف�صل  كواحد من  وت�صنيفه  العامل  اأنحاء  امل�صاركني من خمتلف  والباحثني 
والبيئية  الهند�صية  خم�صة موؤمترات عاملية يف جمال تطبيقات اجليوفيزياء 
القريبة من ال�صطح خلل الثلثون �صنة الأخ��رية وال��ذي يعقد مرة واحدة 
الدورة  بتنظيم  العني  وبلدية مدينة  الإم��ارات  تقوم جامعة  �صنتني،حيث  كل 
الرابعة للموؤمتر مب�صاركة جمعية اجليوفيزيائيني ال�صتك�صافيني الأمريكية 
عدد  بلغ  حيث  ال��ع��امل  يف  املتخ�ص�صة  اجلمعيات  اأك��رب  كونها  علمي  ك�صريك 

منت�صبيها اأكرث عن 48000 ع�صواً.
واعلن اأم�ض فى املوؤمتر ال�صحفى ان عدد الدول امل�صاركة يف املوؤمتربلغ اأكرث 
الأول؛ علما  املوؤمتر  مع  مقارنة  امل�صاركة  �صعف  يقارب  ما  اأي  دولة  من 44 
بان املتحدث الرئي�صي يف اجلل�صة الفتتاحية �صيكون معايل الدكتور املهند�ض 
عبد اهلل بلحيف النعيمي -وزير تطور البنية التحتية-؛ من خلل حما�صرة 

يقدمها معاليه بعنوان: "الإمارات بنى حتتية تناف�صية باأ�صاليب مبتكرة".
املدن  تخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير  املهريي  ثاين  �صهيل  املهند�ض  واأ�صار 
يف بلدية مدينة العني ورئي�ض اللجنة العليا للموؤمتر اثناء املوؤمتر ال�صحفى 
للك�صف  ا�صتخدامها  طرق  يف  تكمن  التى  الهند�صية  اجليوفيزياء  اأهمية  اإىل 
عن مواقع الرتاكيب حتت ال�صطحية التي ت�صكل م�صدراً خطراً على الأرواح 
واملمتلكات وذلك دون اللجوء اإىل احلفر اأو تغيري معامل املواقع، م�صريا اىل ان 
هذه الطرق غري مدمرة للبيئة خا�صة وان هنالك العديد من الطرق املختلفة 
اأي  خ�صو�صية  تلئم  واح��دة  طريقة  الأق��ل  على  توجد  حيث  ل�صتخداماتها 
موقع يف اأي مكان. وقال ان اأهمية اجليوفيزياء تكون وا�صحة ب�صكل كبري يف 

اأ�صبحت  انها  خا�صة  والآث���ار،  اجلنائية  والتحريات  والبيئة  البناء  جم��الت 
وب�صكل عام من الطرق التي ل ميكن ال�صتغناء عنها يف درا�صة مواقع املن�صاآت 
املدنية وال�صناعية والبحث عن مواقع املياه اجلوفية وغريها، كما تعترب اأداة 
مهمة واأ�صا�صية حيث اأن ا�صتخدمها بالطرق ال�صحيحة ويف الأماكن املنا�صبة 
يعطي معلومات اأ�صا�صية ل غنى عنها للمهند�ض امل�صمم. وا�صاف اأن ا�صتخدام 
قد  املدنية  الهند�صة  لأغ��را���ض  البناء  مواقع  درا���ص��ة  يف  اجليوفيزيائي  امل�صح 

تطور ب�صكل كبري خلل العقود الأخرية.
غري  العمرانية  والنه�صة  التحولت  باأن  للموؤمتر  العليا  اللجنة  رئي�ض  وقال 
امل�صبوقة يف اإمارة اأبوظبي اأدت اإىل ا�صدار قرار من دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات باإمارة اأبوظبي باعتماد الدرا�صة اجليوفيزيائية واعتبارها اإلزامية 
اأ�صبح  الإمارة.حيث  بناء يف  البناء لأي م�صروع  بغر�ض احل�صول على رخ�ض 
اإر�صاء  بهدف  للإمارة  ال�صطحية  الطبقة  طبيعة  معرفة  جداً  ال�صروري  من 
لأية  تفادياً  وذل��ك  الت�صاميم  يف  املهند�صني  ت�صاعد  و�صلبة  �صحيحة  قواعد 

احتمالت مفاجئة قد حت�صل م�صتقبًل.
للجيوفيزياء  العاملي  امل��وؤمت��ر  اعتماد  اإىل  املهريي  �صهيل  املهند�ض  اأ���ص��ار  كما 

الهند�صية من قبل املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي واإدراجه �صمن فعاليات 
اللجنة  قبل  من  ا�صتلمت  التي  البحوث  من  الكبري  العدد  اأن  مبينا  الإم���ارة. 
وفق  منها  بحثاً   132 اختيار  مت  بحثاً   200 اأك��رث عن  بلغت  والتي  العلمية 

املعايري العلمية املعمول بها يف هذا ال�صاأن.
الإمارات  بجامعة  العلوم  كلية  اأحمد مراد عميد  الدكتور  الأ�صتاذ  اأو�صح  كما 
ون���ائ���ب رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����ص��ريي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر باأن 
والباحثني  ال�صيوف  ل�صتقبال  اكتملت  ق��د  ال��راب��ع  للموؤمتر  التح�صريات 
واملخت�صني الذي بلغ عددهم 196 م�صاركاً من خمتلف دول العامل: الوليات 
اخلليج  ودول  وال��ي��اب��ان،  وال�صني،  وا�صرتاليا،  واأوروب����ا،  الأمريكية،  املتحدة 
واإن  ال�صابقة،  ال���دورات  يف  امل�صاركات  عن  ملحوظة  وب��زي��ادة  وغريها  العربي 

اأع�صاء اللجنة التح�صريية ملتزمون بجدول وبرنامج املوؤمتر.
و�صّرح الدكتور اأحمد مراد باأن املوؤمتر قد مت اعتماده من قبل جمل�ض علماء 
الإمارات مما يوؤكد اأهميته العلمية التي و�صل اإليها. واأ�صاف باأنه ولأول مرة 
مت تخ�صي�ض "جائزة البتكار يف اجليوفيزياء" والتي تعترب الأوىل من نوعها 
على امل�صتوى العاملي والقليمي وذلك متا�صيا مع �صيا�صة احلكومة يف ت�صجيع 
الباحثني  لكافة  مفتوحة  امل�صاركة  كانت  حيث  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  البتكار 
والأكادمييني يف علوم وتطبيقات اجليوفيزياء وقد مت ا�صتلم عدد من طلبات 
واعتمادها  اإع��داده��ا  مت  ونظم  قواعد  ح�صب  وذل��ك  اجل��ائ��زة  لهذه  املر�صحني 
من قبل جلنة علمية من خرباء عامليني. بالإ�صافة اإىل ت�صجيع الطلبة على 
اأف�صل  اختيار  �صيتم  العاملي حيث  امل�صتوى  اإىل  امل�صاركة ببحوث علمية ترقى 
مبا  الطلبية  الأبحاث  م�صاركة  وت�صل  املوؤمتر  خلل  للطلبة  بحوث  ثلثة 
ي�صل اإىل ن�صبة ١٨٪  من جمموع امل�صاركات.  كما اأو�صح الدكتور احمد مراد 
رئي�ض اللجنة املنظمة للموؤمتر باأنه �صيقام معر�ض ي�صاحب اجلل�صات العلمية 
التطبيقات  املمار�صات يف  اأف�صل  24 جهة حكومية وخا�صة تعر�ض  مب�صاركة 
اجليوفيزيائية. واأو�صح الدكتور حيدر بكر رئي�ض اللجنة العلمية باأن البحوث 
التطبيقات  جم��ال  يف  العلم  اإليه  و�صل  ما  اآخ��ر  تعترب  والتطبيقات  العلمية 
بالإ�صافة  �صبعة ع�صر جل�صة  ا�صتلمها وزعت على  اجليوفيزيائية والذي مت 
اإىل جل�صتي حوار تركز على دور املراآة يف علم اجليولوجيا واأف�صل املمار�صات 
يف التطبيقات اجليوفيزيائية، كما مت حتديد جل�صة خا�صة لعر�ض امل�صاركات 
املر�صحة للفوز بجائزة البتكار يف اجليوفيزياء وذلك قبل يوم الفتتاح الر�صمي 
واأ�صاف  باجلائزة.  للفوز  مر�صحة  ابتكارات  ثلثة  اأف�صل  لختيار  للموؤمتر 
الدكتور حيدر اإىل اأنه متت دعوة اأربعة خرباء كمتحدثني رئي�صني يف جل�صات 
املوؤمتر  لرعاة  والتقدير  بال�صكر  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  وتقدمت  املوؤمتر. 
وهم: دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي، وهيئة الفجرية للموارد الطبيعية، 
العني،  ق�صر  ومتحف  ال�صحراء،  لعلوم  زاي��د  ومركز  زاي��د،  بن  ه��زاع  وا�صتاذ 

ووزارة الطاقة، وخمتربات بينونة، وفيوجني للدرا�صات اجليوفيزيائية.

•• اأبوظبي - الفجر 

اأعلنت دائرة التعليم واملعرفة عن قبول 224 
طالب وموظف للدرا�صة داخل وخارج الدولة 
الدرا�صية  والإج���ازات  البعثات  برنامج  �صمن 
ياأتي  اإذ   ،  2018-2017 الك��ادمي��ي  للعام 
ال��دول��ة يف تطوير  اه��ت��م��ام  ال��ربن��ام��ج �صمن 
يف  وامل�صاهمة  العمل  �صوق  احتياجات  وتلبية 
ذلك  ميثل  حيث  ال��دول��ة  يف  التنمية  عملية 
زي�����ادة ل��ع��دد امل��ن��ح وال��ب��ع��ث��ات ال��درا���ص��ي��ة عن 
للطلبة  واملخ�ص�صة  املا�صي  الأك��ادمي��ي  العام 
احلكومية  اجل���ه���ات  وم���وظ���ف���ي  امل��ت��م��ي��زي��ن 
واأط����ب����اء م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات اإم�������ارة اب���وظ���ب���ي من 
اجلامعية  التخ�ص�صات  ل��درا���ص��ة  امل��واط��ن��ني 
اجلامعات  اأرق����ى  يف  والتخ�ص�صية  العلمية 

داخل وخارج الدولة. 
امل��ن��ح والبعثات  وت��اأت��ي ه���ذه ال���زي���ادة يف ع���دد 
الدرا�صية تاأكيداً على �صعي املزيد من الطلبة 
هامة  علمية  تخ�ص�صات  درا�صة  يف  املواطنني 
من �صاأنها تلبية متطلبات التنمية يف البلد، 

وت�����ص��م��ل ه���ذه ال��ب��ع��ث��ات ت��خ�����ص�����ص��ات الطب، 
والكهربائية  الكيميائية  باأنواعها  والهند�صة 
وهند�صة  وال�صناعية  والنووية  وامليكانيكية 
تخ�ص�صات  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة  ال������ط������ريان، 
والكيمياء  والأح��ي��اء  وال��ف��ي��زي��اء  الريا�صيات 
والفيزياء النووية وعلم الفلك وعلوم الف�صاء 

والتكنولوجيا احليوية وعلم الوراثة.
واأ�صاد الدكتور حممد يو�صف بني يا�ض املدير 
التنفيذي لقطاع التعليم العايل بدائرة التعليم 
املتميزين  الطلبة  ع��دد  يف  بالزيادة  واملعرفة 
لهذا  والبعثات  املنح  برنامج  �صمن  املقبولني 
عدد  يف  الوا�صحة  ال��زي��ادة  "اإن  قائل:  العام، 
برنامج  م��ن  امل�صتفيدين  املتميزين  الطلبة 
املنح والبعثات هذا العام اإمنا تعك�ض م�صاعينا 
واإننا  التنموية،  مب�صريتنا  للرتقاء  الدائمة 
ال�صتعداد  اأمت  ع��ل��ى  ط��لب��ن��ا  اأن  ي��ق��ني  ع��ل��ى 
دفع  وامل�صاركة يف  اجلامعي  تعليمهم  ملوا�صلة 
والقت�صادية  الجتماعية  التنمية  م�صرية 
والزدهار،  التقدم  من  املزيد  نحو  الدولة  يف 
وهو الأمر الذي حدا بهوؤلء الطلبة لختيار 

تخ�ص�صات علمية تلبي احتياجات ومتطلبات 
�صوق العمل مبا يتما�صى مع الروؤية الطموحة 
التي ت�صجع على التنوع والتو�صع يف املجالت 

املختلفة لبناء اقت�صاد املعرفة."  
املنح  برنامج  يف  املقبولني  الطلبة  ع��دد  وبلغ 
للعام  املتميزين  للطلبة  الدرا�صية  والبعثات 

وطالبة،  ط���ال���ب���اً   194 احل�����ايل  ال���درا����ص���ي 
دولة  داخ����ل  تعليمية  مب��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ت��ح��ق��وا 
الإمارات م�صنفة �صمن اأف�صل 500 جامعة 
ع��امل��ي��اً،  و ج��ام��ع��ات خ����ارج ال���دول���ة مرموقة 

ت�صنف �صمن اأف�صل 200 جامعة عامليا.
ب��ل��غ ع���دد م��وظ��ف��ي اجل���ه���ات احلكومية  ك��م��ا 
واأطباء م�صت�صفيات اإمارة اأبوظبي احلا�صلني 
الكادميي  للعام  درا���ص��ي��ة  وم��ن��ح  بعثات  على 
اجلاري 30 موظفا ملتحقني يف كل من درجة 
املاج�صتري والدكتوراه والدرجات التخ�ص�صية 
يف التخ�ص�صات التي تلبي احتياجات اجلهات 
عريقة  جامعات  يف  بها  امللتحقني  احلكومية 

داخل وخارج الدولة. 
واأ�صارت الدكتورة منى ماجد املن�صوري مدير 
ت�صعى  ال��دائ��رة  ب���اأن  والبعثات  الر���ص��اد  ادارة 
واملوظفني  للطلبة  اإتاحة فر�ض متنوعة  اإىل 
واإعدادهم  اأك��ادمي��ي��اً،  لتطويرهم  والأط���ب���اء 
اأمامهم، من خلل  اآفاق وا�صعة  مهنياً، وفتح 
اجلامعات  اأرق����ي  يف  ال��درا���ص��ة  م��ن  متكينهم 
داخ���ل ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا، لك��ت�����ص��اب معارف 

ب���رن���ام���ج الج������ازات  اأن  ج����دي����دة، وو����ص���ح���ت 
املوظفني  للمواطنني  فر�صة  يعد  الدرا�صية 
املجالت  يف  للتخ�ص�ض  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  يف 
ال��ه��ام��ة م��ن خ���لل اإك��م��ال ال��درا���ص��ات العليا 
ال��دول��ة وخارجها،  يف ج��ام��ع��ات رائ����دة داخ���ل 
جهود  يف  ت�صهم  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ن��ح  اأن  م�صيفة 
�صنويا  تقوم  الدائرة  اأن  اأ�صارت  كما  التوطني 
مبراجعة قائمة اجلامعات املعتمدة للبتعاث 
حيث يتم ياأخذ بعني العتبار العتماد العاملي 

للعتماد الكادميي لتلك اجلامعات. 
واملعرفة  التعليم  دائ���رة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الدرا�صية  وال��ب��ع��ث��ات  امل���ن���ح  ب��رن��ام��ج  ت���ط���رح 
للطلبة املتميزين وبرنامج الجازات الدرا�صية 
مل��وظ��ف��ي واأط���ب���اء ح��ك��وم��ة اب��وظ��ب��ي م��ن��ذ عام 
لت�صجيع  م�صاعيها  �صمن  وذل���ك   2009
على  احل��ك��وم��ة  وم��وظ��ف��ي  املتميزين  الطلبة 
العلمية  التخ�ص�صات  درا���ص��ة  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه 
�صوق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي  والتخ�ص�صية  
التنمية  وت�����ص��اه��م يف حت��ق��ي��ق خ��ط��ط  ال��ع��م��ل 

القت�صادية امل�صتدامة يف الإمارة. 

بلدية مدينة �لعني تطلق �لن�شخة �جلديدة من �لكتاب �لإح�شائي 2016
•• العني - الفجر

اأطلقت بلدية مدينة العني الإ�صدار 
ل��ل��ك��ت��اب الإح�����ص��ائ��ي للعام  اجل��دي��د 
معلومات  من  يحتويه  مبا   2016
اإجنازاتها  اأبرز  حول  واأ�صا�صية  هامة 
اإ�صدار  2016. وق��د مت  خ��لل ع��ام 
بن�صختني  الإح���������ص����ائ����ي  ال����ك����ت����اب 
ورق���ي���ة واإل���ك���رتون���ي���ة م��ت��وف��رة عرب 
امل��وق��ع الإل���ك���رتوين ل��ب��ل��دي��ة مدينة 
ال���ك���ت���اب خلم�صة  وي��ن��ق�����ص��م  ال���ع���ني. 
التحتية  البنية  موا�صيع  يف  ف�صول 
التوا�صل  واأن�صطة  البلدية  وخدمات 
املالية  وال�����ص��وؤون  الب�صرية  وامل�����وارد 

والقانونية.
للعام  الإح�������ص���ائ���ي  ال��ك��ت��اب  وك�����ص��ف 
م�صاريع   4 اإجن�������از  ع����ن   2016
مرت   32،500 وت���ن���ف���ي���ذ  ط�������رق، 
ال��ه��وائ��ي��ة و�صيانة  ل��ل��درج��ات  م�����ص��ار 
ك��م م��ن ط��رق امل��دي��ن��ة، 37 كم   44
�صعيد  على  اأم��ا  كلياً.  ا�صتبدالها  مت 
ت���ق���دمي خ���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة ف��ق��د مت 
يف  م���ع���ام���ل���ة   208،725 اإجن���������از 
خمتلف مراكز خدمة املتعاملني، اإىل 

عرب  م��ق��دم  طلب   40،728 ج��ان��ب 
 32،552 اخلدمات الإلكرتونية، و 
معاملة توثيق. ويف جمال تراخي�ض 
رخ�صة   3،582 اإ����ص���دار  مت  ال��ب��ن��اء 
بناء، %36 منها مت اإ�صداره خلل 
30 يوم عمل كزمن كلي للمعاملة.
من  ر�صدها  مت  التي  املخالفات  اأم��ا 
بلغت  فقد  والتفتي�ض،  الرقابة  اإدارة 
 88،784 بعدد  خمالفة   4،903
زي��������ارة ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة. وب����ل����غ اإج����م����ايل 

الذبح يف امل�صالخ 334،356 ذبيحة 
العني،  م��دي��ن��ة  م�����ص��ال��خ  يف خم��ت��ل��ف 
�صرف  م��ع��ام��لت  ع���دد  بلغت  بينما 
معاملة   310،164 الغذائية  امل��واد 
تقدميها  مت  معاملة   5،396 منها 
ج��ان��ب��ه��ا �صرحت  م���ن  اإل���ك���رتون���ي���اً. 
م�صروع  م���دي���رة  ال���ظ���اه���ري  ح���م���دة 
الإ�����ص����دار  اأن  الح�������ص���ائ���ي  ال���ك���ت���اب 
ال�صنوي للكتاب يهدف ليكون مرجع 
مثايل للباحثني واخل��رباء يف جميع 

القرار  ل�صانعي  يقدم  واأن  املجالت، 
واملعنيني يف القطاعني العام واخلا�ض 
اأح���دث واأ���ص��م��ل ال��ب��ي��ان��ات ع��ن بلدية 
اإ�صدار  يتميز  ك��م��ا  ال���ع���ني.   م��دي��ن��ة 
ال��ع��ام مب��ج��م��وع��ة م��ن الر�صوم  ه���ذا 
التو�صيحية  واجل�������داول  ال��ب��ي��ان��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ق��دم امل��ع��ل��وم��ات ب�����ص��ك��ل اأكرث 
ا�صتخدام  ع���رب  وت�����ص��وي��ق��اً  ���ص��ه��ول��ًة 
تقنية النفوجرافيك لإبراز اإجنازات 
واأن�صطة بلدية مدينة العني والتي مت 
البيانات  قاعدة  من  بعناية  انتقاءها 
فريق  قبل  من  للبلدية  الإح�صائية 
عمل وعرب جهود متوا�صلة لإظهاره 
اأن  ال��ظ��اه��ري  اأك���دت  و  ال�صكل.  بهذا 
اأ���ص��ب��ح متوفراً  الإح�����ص��ائ��ي  ال��ك��ت��اب 
عليه  احل�صول  يف  الراغبني  جلميع 
من خلل زيارة بلدية مدينة العني 
الر�صمي  الإل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع  اأو 
البلدية  اإجن�����ازات  ل��ي��وث��ق  ل��ل��ب��ل��دي��ة، 
بذلت  عمل  وف��رق  اإدارات  واإجن����ازات 
ج���ه���وداً م��ت��وا���ص��ل��ًة ت��ع��م��ل م���ن اأجل 
اإىل  ك��ام��ل  اإ���ص��ع��اد املجتمع ع��رب ع���ام 
ال�صابقة  ال�صنوات  ا���ص��دارات  ج��ان��ب 

من الكتاب .

مب�ساركة 90 عار�سًا من دور الن�سر واجلهات احلكومية

معر�ص �لعني للكتاب 2017 يختتم فعالياته باأكرث من 47 �ألف ز�ئر
•• اأبوظبي - الفجر

التي  التا�صعة  دورت��ه  فعاليات  اأم�����ض   اأول  للكتاب  العني  معر�ض  اختتم 
انعقدت يف مركز العني للموؤمترات، خلل الفرتة من 25 �صبتمرب ولغاية 

اجلاري، بتنظيم من دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي. اأكتوبر   2
و�صهد املعر�ض ح�صوراً وا�صعاً من املهتمني وخمتلف فئات املجتمع، حيث 
ا�صتقطب اأكرث من 47،577 زائراً بزيادة قدرها %10 عن العام املا�صي، 
والإنتاجات  الكتب  من  العناوين  اآلف  على  املعر�ض  اأي��ام  خ��لل  اطلعوا 
الأدبية والثقافية والعلمية املتخ�ص�صة قدمها 90 عار�صاً بزيادة قدرها 
%20 عن الدورة ال�صابقة، كما و�صهد املعر�ض انعقاد 200 فعالية مما 
يوؤكد ح�صوره كاأحد اأبرز الفعاليات الثقافية املتخ�ص�صة بالكتب والقراءة 
واإنتاج املعرفة يف منطقة العني. وقال �صعادة �صيف غبا�ض مدير عام دائرة 
الثقافة وال�صياحة: "نعمل بنهج �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان، رئي�ض الدولة حفظه اهلل، وبتوجيهات من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�صلحة، على حتفيز احلراك الثقايف يف منطقة العني بالتناغم والن�صجام 
التام مع ما تقدمه العا�صمة اأبوظبي من اإجناز ثقايف ومعريف ونحن على 

اأبواب افتتاح متحف اللوفر يف املنطقة الثقافية يف ال�صعديات".
معرفياً  ثقافياً  حدثاً  ب��ات  للكتاب  العني  معر�ض  "اإن  �صعادته:  واأ���ص��اف 
متميزاً على خارطة الفعاليات الثقافية يف الإمارات، ي�صتقطب اجلمهور 
اأب��ن��اء املجتمع  ال�����ص��ب��ع، م��ن  ل��ل��ق��راءة وال��ث��ق��اف��ة م��ن الإم�����ارات  املتعط�ض 
ما  و�صرائحه  املجتمع  فئات  ملختلف  وي��ق��ّدم  واملقيم،  امل��واط��ن  الإم��ارات��ي 

الأطفال  اأدب  من  العلمية،  املجالت  يف  تخ�ص�صية  معرفة  من  حتتاجه 
املراجع  اإىل  وال�صعر والرتاث والرتجمات و�صوًل  والق�ص�ض  ال�صرد  اإىل 

الأكادميية واملتخ�ص�صة".
الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي  املدير  علي  اآل  ماجد  عبداهلل  ال�صيد  واأك��د 
بالإنابة يف دائرة الثقافة وال�صياحة اأن معر�ض العني للكتاب يعزز مكانة 
التوايل،  على  التا�صع  للعام  واملعرفة  بالثقافة  واهتمامها  العني  مدينة 
نوعياً مت�صارعاً يف الهتمام بالثقافة و�صناعة  والتي باتت ت�صهد تطوراً 

الكتاب، خا�صة اأنها ت�صم اأهم اجلامعات الوطنية.
واأ�صاف اآل علي اأّن معر�ض العني الكتاب يعترب امتداداً للج�صور الفكرية 
املجتمع  يف  تر�صيخها  اإىل  اأبوظبي  اإم��ارة  ت�صعى  التي  الرائدة  والثقافية 
واأه��داف��ه��ا ال�صرتاتيجية يف خلق  ال��دائ��رة  روؤي���ة  ي��ن��درج �صمن  م��ا  وه��و 

جمتمع ثقايف يهتم باملعرفة.
ب�صكل  الطلب  فئة  با�صتقطاب  العام  ه��ذا  للكتاب  العني  معر�ض  وجن��ح 
لفت حيث بلغ عددهم  اأكرث من 21000، ح�صلوا خلل زيارتهم على 
فر�صة الطلع على اأحدث الإ�صدارات يف جمالت الأدب والفكر وال�صعر 
الكتاب  ولقاء  والرتبوية،  الأكادميية  من  متنوعة  وجمموعة  والتاريخ 
واإ�صداراتهم  نتاجاتهم  اأح���دث  على  والط����لع  املف�صلني  الإم��ارات��ي��ني 
الأدبية. كما خ�ص�ض املعر�ض لزواره من الطلب هذا العام العديد من 
ور�ض العمل الفنية الإبداعية واللغوية التي �صاهمت يف تقدميها �صركة 
تكامل عرب ركن الإبداع باأق�صامه الأربعة، بالإ�صافة اإىل اأّن املعر�ض يوفر 
الأجنحة  خمتلف  تقدمها  والأن�صطة  ال��ربام��ج  م��ن  متنوعة  جمموعة 

امل�صاركة من �صاأنها اأن تعزز �صغف الطلبة بالقراءة واملطالعة.

جناحه �سهد زيارات ر�سمية واإقبااًل من اجلمهور
نادي تر�ث �لإمار�ت يختتم 

م�شاركته يف معر�ص �لعني للكتاب
•• العني - الفجر:

حظي جناح نادي تراث الإمارات خلل م�صاركته يف فعاليات معر�ض العني 
للكتاب 2017، الذي اختتم اأول اأم�ض الإثنني يف مركز املوؤمترات يف مدينة 
العني باإقبال كبري من قبل الزوار مبختلف �صرائحهم، حيث ا�صتوقفتهم 
اإ�صدارات النادي ال�صاملة يف ميادين الرتاث املتنوعة، واأثرى القائمون على 
اجلناح معرفتهم حول دور النادي يف خدمة الرتاث عرب اأن�صطته املتنوعة، 
الهادفة  احل�صارية  زاي��د  بن  �صلطان  اإ���ص��دارات مركز  عناوين  ��رت  وفَّ كما 

امل�صاركة يف اجلناح اآفاقا رحبة  ملحبي القراءة.
��ه ع��دد من  اأمَّ ال�صيوخ، كما  ال��ن��ادي قد حظي بتفقد ع��دد من  وك��ان جناح 
واملثقفني،  والإعلميني  واملهتمني،  الطلبة  من  ال��زوار  ومئات  امل�صوؤولني 
اآل  حممد  بن  طحنون  بن  �صعيد  ال�صيخ  معايل  زي��ارة  كانت  راأ�صهم  وعلى 
النادي  ك��ل م��ن  اإ���ص��دارات  ال��ذي اطلع على حمتويات اجل��ن��اح م��ن  نهيان، 
واملركز، وت�صفح بع�صها، واأثنى على اجلهود التي تعك�صها هذه الإ�صدارات 
يف خدمة الثقافة والرتاث، معربا عن تقديره للدور الكبري ل�صمو ال�صيخ 
�صلطان بن زايد اآل نهيان يف املحافظة على تراث الآباء والأجداد. ويف ربط 

جيل ال�صباب برتاثهم الوطني. 
العام ملركز  املدير  نائب �صمو  املن�صوري  �صعيد عمعي  �صعادة من�صور  وقال 
�صلطان بن زايد ان م�صاركة املركز ونادي تراث الإمارات ممثل مبركز زايد 
للبحوث والدرا�صات  يف املعر�ض جاءت يف اإطار توحيهات �صمو ال�صيخ �صلطان 
بن زايد ال نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة رئي�ض املركز والنادي  
�صلطان بن  اإ�صرتاتيجية مركز  اإطار  العلمي ويف  والبحث  للثقافة  الداعم 
العلمي واملعريف  زايد ومركز زايد للبحوث والدرا�صات بالهتمام بالبحث 

والتعريف باأ�صاله تراثنا. 
واأثنى �صعادة من�صور �صعيد املن�صوري على دوراملعر�ض يف تفعيل احلراك 
الثقايف داعيا معار�ض الكتب واملوؤ�ص�صات الثقافية اىل اإيلء البحث العلمي 
اهتماما والعنل على ن�صره ونقله للمجتمع  ، منوها اإىل اأن املركز اأفرد يف 
املركز  ال�صهرية، لإبراز دور  النادي ركنا خا�صا لإ�صداراته ودورياته  جناح 
املكتبة  واإث����راء  ال��دول��ة  يف  وامل��ع��رف��ة  الن�صر  ب�صناعة  النهو�ض  يف  النوعي 
التي  الن�صاطات  من  مهماً  يعك�ض جانباً  اجل��ادة، مبا  بالإ�صدارات  العربية 
يقوم بها املركز يف �صياق ر�صالته احل�صارية، فيما اأو�صحت اإدارة مركز زايد 
اأتت  النادي  اأن م�صاركة  الإم��ارات  تراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�صات 
تلبية لطموحات اإدارة النادي واهتمامها بامل�صاركة يف العديد من معار�ض 
الكتب املحلية واخلليجية والعربية والعاملية، باعتبارها متثل منابر ونوافذ 
مهمة يعر�ض النادي من خللها جتربته كموؤ�ص�صة رائدة يف خدمة الرتاث 
اأن هذه  الأ�صيلة،م�صيفة  والثقافة اجلادة  املعرفة  الباحث عن  واجلمهور 
الطموحات تعك�ض توجيهات �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
�صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة رئي�ض النادي، يف امل�صاهمة وامل�صاركة الفاعلة 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برعاية  ال��دول��ة  ت�صهده  ال��ذي  الثقايف  احل���راك  يف 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل.
واأكدت حر�ض النادي على امل�صاركة املو�صولة يف املعر�ض، حيث واظب منذ 
�صنوات على امل�صاركة يف هذه الحتفالية التي تعد من الحتفاليات الثقافية 
املهمة يف الدولة، مبا تعك�صه من تطور احلركة الثقافية يف البلد، لفتة 
اإىل اأن جناح النادي عر�ض باقة وا�صعة من العناوين الرتاثية التي تتعلق 
ودواوين  املحققة  والكتب  الإ�صلمي،  العربي  وال���رتاث  املحلي،  ب��ال��رتاث 
ال�صعر النبطي، وكتب احل�صارة والنقد والأدب العربي والر�صائل والندوات، 

ف�صًل عن الإ�صدارات املو�صوعية، واأعداد من جملة تراث ال�صهرية.
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ال ميكن التحدث عن )تعّلم اللغة( الأن الطفل ال يتعّلمها بل يخّزن ما ي�سمعه يوميًا ويتدرب على اإ�سدار االأ�سوات. ي�سمح له التكلم 
بالتوا�سل مع املحيطني به واإيجاد مكانته يف العامل. لكنه يتكلم اأي�سًا بعينيه ويديه وج�سمه كله مّتكاًل على املراقبة والتبادالت 
وعالقات يبنيها الرا�سدون معه يف حياته اليومية. على مّر االأ�سهر، تت�سّكل الكلمات واالأفكار يف عقل الطفل وتتح�ّسن تدريجيًا. 
تعابريه  و�سماع  له  الق�س�س  ب�سرد  االأحوال  مطلق  يف  الوالدان  �سي�ستمتع  ولكن  امل�سرية  هذه  تعوق  التي  العوامل  بع�س  يربز  قد 

امل�سحكة و�سيفتخران بروؤيته يتطّور وُيح�ّسن طريقة تعبريه عن نف�سه مع مرور االأيام.

لعبة �ل�شطرجن تنمي مهار�ت �لتفكري لدى �لطالب

والرتكيز  ال��ن��ق��دي  التفكري  اإىل  ال�����ص��ط��رجن  لعبة  حت��ت��اج 
املهارات  من  كاملة  جمموعة  عن  ف�صًل  املكاين،  واملنطق 

يف  ممتعة  لعبة  هي  كذلك  املعقدة.  املعرفية 
الوقت نف�صه. يكفي اأن جنمع هذه 

على  نح�صل  كي  كلها  العنا�صر 
ما  ه��ذا  مثالية.  تعليمية  اأداة 
يفرت�صه فريق من الباحثني 

الدمناركيني على الأقل!
بطرح  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ك��ت��ِف  مل 

ه���ذه ال��ف��ر���ص��ي��ة ب��ل ق����رروا اأن 
�صف  اإدراج  ع����رب  ي���خ���ت���ربوه���ا 
اإح��������دى م����دار�����ض  جت���ري���ب���ي يف 

)اآرهو�ض( يف الدمنارك.
ال�����ب�����اح�����ث�����ون مع  ات�����ف�����ق 

ثلث  ي�صمل  ج��دي��د  ريا�صي  منهج  اإ���ص��اف��ة  على  امل��در���ص��ة 
ح�ص�ض ريا�صيات وح�صة �صطرجن واحدة يف الأ�صبوع. كان 
منهج املدر�صة النموذجي يتاألف من اأربع ح�ص�ض ريا�صيات 

يف الأ�صبوع.
ت�صّجل بع�ض طلب املدر�صة يف املنهج اجلديد املوؤلف 
من الريا�صيات وال�صطرجن معاً بينما التزم البع�ض 
الريا�صيات.  ع��ل��ى  يقت�صر  ال���ذي  باملنهج  الآخ����ر 
م�صار  الباحثون  راق���ب  درا���ص��ي��ني  ف�صلنَي  ط���وال 

تطور جمموعَتي الطلب.

عالمات اأف�سل
جمموعة  �صمن  ال��ط��لب  اأن  الباحثون  اكت�صف 
من  يت�صررون  ل  وال�صطرجن  الريا�صيات 
ريا�صيات  ح�����ص��ة  ت��ف��وي��ت 
اأ���ص��ب��وع��ي��اً، حتى 
ي�صجلون  اأنهم 
ع�������������لم�������������ات 
اأف���������������ص�������ل يف 
ام���������ت���������ح���������ان 
يف  الريا�صيات 

نهاية املطاف. تعني هذه النتيجة اأن زيادة مهارات التفكري 
ال�صطرجن  درو����ض  خ��لل  ال��ط��لب  اكت�صبها  التي  النقدي 
بدرجة  الريا�صيات  درو���ض  من  ال�صتفادة  على  �صاعدتهم 

اإ�صافية.
من  ا�صتفاد  ال��ط��لب  بع�ض  اأن  الباحثون  اكت�صف  ك��ذل��ك 
)ت���دّخ���ل ال�����ص��ط��رجن( اأك����رث م��ن غ����ريه. ل��وح��ظ م��ث��ًل اأن 
اأبرز  �صّجلوا  امل��در���ص��ة  يف  ي�صجرون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الأف����راد 
حت�ّصن بف�صل منهج الريا�صيات وال�صطرجن التجريبي. يف 
منذ  وملتزمني  �صعداء  كانوا  الذين  الطلب  قّدم  املقابل، 

البداية نتيجة جيدة بالقدر نف�صه يف املجموعتني.
لذا رمبا يكون دمج بع�ض ال�صطرجن مع منهج الريا�صيات 
فاعًل على نحو خا�ض مع الطلب الذين ل يلتزمون بقدر 

غريهم بدرو�ض الريا�صيات التقليدية. 
اإ���ص��اف��ي��ة ط��ب��ع��اً لفهم الطرائق  ب��ح��وث  اإج����راء  ب��د م��ن  ل 
اأداء  لتح�صني  ال�صطرجن  درو���ض  ت�صتعملها  التي  الدقيقة 

الطلب يف الريا�صيات،
اهتمام  ت��ث��ري  ا���ص��ت��ب��دال ح�ص�ض  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  ل��ك��ن يف   
التفكري  م�صتوى  على  العامة  مهاراتهم  وحُت�ّصن  الطلب 
ت�صتحق  جتربة  اأ�صبوعياً،  الريا�صيات  مبحا�صرة  النقدي 

العناء.

هل ت�ساعد زيادة مهارات التفكري النقدي التي قد يكت�سبها الطالب خالل درو�س ال�سطرجن على اال�ستفادة من درو�س الريا�سيات بدرجة اإ�سافية؟ 
درا�سة جديدة �سلطت ال�سوء على هذا ال�سوؤال.

منذ الوالدة حتى ال�سهر ال�ساد�س
لعبة التقليد: 

اإنه  اأن نقول  للتكلم يوماً! يف بداية حياته، ميكن  الطفل  ي�صتعد  ال��ولدة،  منذ 
يف  يحتفظ  لكنه  ي�صمعها.  التي  الأ���ص��وات  اإىل  ا�صتناداً  اللغات  بجميع  يتكّلم 
�صوت  ت�صدري  اأو  له  وتغّني  ابنك  اإىل  تتحدثي  اأن  ح��اويل  الأم.  بلغته  النهاية 
العاطفية  التبادلت  تقوية  على  واحر�صي  بالأ�صوات  تلعبي  اأمامه...  زقزقة 

معه لتعزيز رغبته يف التكلم. هكذا تتطّور لغته بوترية هادئة وتلقائية.

لكل طرف دوره:
 يف ال�صهر الثالث، تبداأ مرحلة )التكلم بالدور(: تتكلم الأم ثم ت�صمت كي يتكّلم 
الطفل بدوره. يتبادل الطرفان النظرات يف هذه اللحظات املميزة. حتى الطفل 
ط��وال ثلثة  املهم  التبادل  ه��ذا  ي��دوم  التجربة!  ه��ذه  اختبار  ي�صتطيع  الأ���ص��ّم 
بحروف  املرتبطة  ال�صوتية  املقاطع  تظهر  ال�صفهي.  التوا�صل  وي�صبق  اأ�صابيع 
يف  ال�صاكنة  احل���روف  لفظ  م��ن  يقرتب  ث��م  ال��راب��ع،  اأو  الثالث  ال�صهر  يف  العّلة 
ال�صهر اخلام�ض وال�صاد�ض. اعلمي اأن �صوتك الذي كان ي�صمعه اأثناء وجوده يف 
بطنك يبهره وي�صعده. احمليه و�صعي راأ�صه على اأ�صفل عنقك ومتتمي له كلمات 

لطيفة: يحب الطفل ال�صعور بذبذبات اأحبالك ال�صوتية!

املقاطع ال�سوتية االأوىل: 
ميكن اأن ينطق الطفل كلمة )ماما( بني ال�صهرين ال�صاد�ض والثامن. بدءاً من 
ال�صهر ال�صاد�ض، يتفوه الطفل تدريجاً مبقاطع �صوتية ل معنى لها بل تدخل يف 
خانة )لغة الأطفال( التي تفهمها الأم وحدها يف املرحلة الأوىل. بحلول ال�صهر 
الأر�ض  على  اجل�صي  ب�صيطة.  تعليمات  فهم  عموماً  الطفل  ي�صتطيع  التا�صع، 
بالقرب من طفلك واجلبي لعبة يعرفها ويحبها. اطلبي منه اأن يعطيك اللعبة 

و�صاهدي ما يفعله!

بني ال�سهرين ال�ساد�س والثاين ع�سر
نوع جديد من امل�ساركة:

 يف ال�صهر العا�صر، ي�صتطيع الطفل يف احلالت العادية اأن ميّد اإ�صبعه يف اجتاه 
اإىل انفتاحه  اإنه موؤ�صر  اأنظار املحيطني به اإىل غر�ض حمدد.  معنّي كي يوّجه 
اأّن  يعني  ما  امل�صرتك،  بالنتظار  املرحلة  ه��ذه  ترتبط  حوله.  من  العامل  على 
بتقا�صم  ي��ب��داآن  النظرات،  تبادل  بعد  نف�صه.  الجت��اه  يف  ينظران  والأم  الطفل 
بدل  ���ص��ردي��ة.  بلغة  عنها  يتكلما  اأن  وميكن  امل�صرتكة  احل��ي��اة  مظاهر  خمتلف 
ا�صتعمال كلمات جامدة ومتقطعة، ا�صتعملي معه عبارات ت�صف الو�صع باأ�صلوب 

ل. غني ومف�صّ

اأ�سوات جديدة يف ال�سهر ال�ساد�س: 
لأنه  اأي�صاً  ج�صدياً  طابعاً  وحتمل  الطفل،  اإىل  بالن�صبة  حقيقية  متعة  التكّلم 
اأ�صوات الغرغرة ول يكف يف هذه الفرتة عن  ي�صتعمل فمه وحنجرته لإ�صدار 
الأ�صوات،  تلك  باإ�صدار  م�صغوًل  طفلك  يكون  حني  الأ���ص��وات.  و�صماع  التعّلم 
متتد  بروابط  حتديداً  وتتعلق  نف�صه  الوقت  يف  �صخمة  ع�صبية  عملية  تن�صط 
تلك  تكرار  بالتكلم. من خلل  وت�صمح يف مرحلة لحقة  الفم  اإىل  الدماغ  من 
ويقويها  الروابط  تلك  يبتكر  اأن  الدماغ  على  ي�صهل  متوا�صل،  ب�صكل  الأ�صوات 
ويح�ّصن وظيفتها. حني تغرّيين له احلفا�ض اأو تطعمينه، العبي معه با�صتعمال 
الأ�صوات املحيطة به واختاري األعاباً ت�ّصجعه على التعبري عن نف�صه مثل املراآة 

وامليكروفون والهاتف واحليوانات التي ت�صدر الأ�صوات...

لغة االإ�سارات تفيد االأطفال
اأن يجيد الكلم  ت�صاعده هذه اللغة على التعبري عن عواطفه واأحا�صي�صه قبل 
اختيار  ميكنك  منه.  املقربون  يفهمه  اأن  وت�صمن  حميطه  مع  تفاعله  وُت�صّهل 
حركات ب�صيطة وم�صتوحاة من اللغة التي ي�صتعملها ال�صّم. من خلل التقليد 
املمتع، �صيتعلم الطفل عدداً من الإ�صارات تلقائياً بدءاً من ال�صهر ال�صاد�ض، اأي 

حني يبداأ اللعب بيديه.

بني ال�سهرين الثاين ع�سر والثامن ع�سر
اأهمية نربة ال�سوت: 

يف هذه املرحلة يزيد اهتمام الطفل بالق�ص�ض التي يخربها املحيطون به اأكرث 
من امل�صائل التي يتعّلمها، لذا تربز اأهمية نربة ال�صوت واحلركات التي ترافق 
الكلمات لتقوية ف�صوله واهتمامه بالعامل من حوله. حتمل نربة ال�صوت معنًى 
اأو املفاجاأة...  اأو الفرح  مهماً يف هذا املجال لأنها قد تعرّب عن م�صاعر الغ�صب 
ال�صعوبة  اأن تعريف  اأي�صاً. يجب  ال�صتفهام مهّمة  اأو  النفي  اأو  التوكيد  اأ�صاليب 
التي يواجهها الطفل للتعّرف اإىل الكلمات التي تلفظينها ب�صكل متلحق. لذا 
تقرئني  حني  وا�صحة.  لفظ  وطريقة  املنا�صبة  النربة  وا�صتعملي  ببطء  تكّلمي 
وقويل  عينيك  وافتحي  ال�صفحة  تقلبني  عندما  بعمق  تنف�صي  مثًل،  ق�صة  له 
له بهدوء: )�صنقلب ال�صفحة الآن!(. كوين متاأكدة من اأنه �صيقّلدك بعد فرتة 

ق�صرية.

اأثر قراءة الق�س�س:
عقل  يف  خيالية  �صور  اإن�صاء  يف  خّفية  �صور  على  حتتوي  التي  الكتب  ت�صاهم   
الطفل. بعد جل�صات القراءة الأوىل، �صيتوّقع وحده ما ميكن اإيجاده وراء ال�صتار 
اأو يف �صندوق الألعاب يف الق�صة التي ي�صمعها و�صيطلب منك اأن تقرئي له الكتاب 
نف�صه طوال الوقت لأنه ُي�صِعره بالطماأنينة و�صي�صاهد ما يعرفه اأ�صًل. اك�صفي 
له اأن الكلمات املكتوبة نوع من الكلم اأي�صاً. �صيتابع بعينيه حترك اإ�صبعك على 

طول العبارات يف الكتاب الذي يحبه.

تكرار متوا�سل:
 يف عيد ميلده الأول، يجيد الطفل ب�صع كلمات )حقيقية(، اأي اأنها حتمل معنًى 
وا�صحاً وي�صتطيع لفظها ب�صكل مفهوم ن�صبياً. كذلك يفهم ما ُيقال له اأو ُيطلَب 
منه حتى لو مل يكن ي�صتطيع التعبري عن نف�صه بعد. ل تن�صي اأنك اأف�صل قدوة 
اأ�صا�صياً  له كي يطّور اللغة، لذا �صيحاول تقليد كل ما تقولينه وُيعترب التكرار 
اليومية.  امل��واق��ف  خمتلف  يف  نف�صها  الكلمات  ك��رري  ي��وم،  كل  اللغة.  لكت�صاب 
على  الإيجابي  فعلك  رد  ي�صاهد  حني  املحاولة  متابعة  على  يت�صجع  ما  �صرعان 
كلماته الأوىل. حني ياأوي اإىل الفرا�ض يف امل�صاء، وّدعيه بالكلمات نف�صها. وحني 
والأ�صجار  لل�صم�ض  اخل��ري(  )�صباح  قويل  �صباحاً،  غرفته  يف  ال�صتائر  تفتحني 

وال�صيارات... بالرتتيب نف�صه دوماً!

بني ال�سهرين الثامن ع�سر والرابع والع�سرين
من الكلمات اإىل العبارات: حتى هذه املرحلة، كان الطفل ي�صتعمل كلمات ب�صيطة 
باأنه  للتعبري عن عبارات طويلة كما يح�صل حني يتكلم عن )النوم( ليخربك 
ع�صر  الثامن  ال�صهر  من  ب��دءاً  لكن  نائمة...  �صقيقته  اإّن  لك  ليقول  اأو  نع�صان 

عرب  �صغرية  عبارات  ب�صياغة  الطفل  يبداأ  ال�صنة،  ون�صف  ال�صنتني  عمر  وقبل 
جمع كلمتني اأو ثلث كلمات لها معاٍن خمتلفة، ما يعني اأنه ينّظم اأوىل عباراته 
و�صرعان ما يح�ّصنها ويزيدها تعقيداً يف عمر الثالثة. حني يعرّب طفلك عن فكرة 
معينة، اأعيدي �صياغة اجلملة بالكامل كي يدرك اأنك فهمت ما يق�صده. �صُي�َصّر 
بهذه الطريقة ويت�صّجع على متابعة حماولته وحت�صني لغته اجلديدة. حتى لو 

كنت م�صغولة اأحياناً، ل ت�صتبقي طلبه بل انتظري اأن ي�صوغ اجلملة بنف�صه.

االحتماء من التهاب االأذن امل�سلي:
اأمل، فرمبا ل تلحظني وجود  اأي  ي�صّبب  اللتهاب ل  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ك��ان  مل��ا   
م�صكلة لدى طفلك. لكن قد يوؤدي التهاب الأذن الو�صطى اإىل تراكم �صائل مينع 
طبلة الأذن من اأداء وظيفتها بفاعلية، لذا يرتاجع م�صتوى ال�صمع لدى الطفل 
باأنه  احلالة  ه��ذه  يف  الطفل  �صي�صعر  اللغة.  تعّلم  من  مينعه  ما  كبرية،  بدرجة 
يعي�ض داخل فقاعة، وكاأنه غارق حتت املاء، ول يعود قادراً على �صماع الأ�صوات 
من حوله بو�صوح، من ثم يعجز عن تكرارها وقد يتخلى عن رغبته يف تعّلمها! 
حني ت�صعرين باأن طفلك متاأخر عن غريه وينظر اإىل الفم بدل العينني اأو ل 
يجيب من يكّلمه، من الأف�صل اأن ت�صت�صريي طبيبه كي يخ�صع لتخطيط �صمعي 

يف مركز متخ�ص�ض للأطفال.

ح�سر ا�ستعمال امل�سا�سة:
ووا�صحة،  ت�صاعدية  بوترية  الطفل  لغة  تتطّور  املرحلة،   يف هذه 

عليها،  اعتاد  التي  كافة  الأدوات  عن  بال�صرورة  يتخلى  ل  لكنه 
التعبري عما يريده. يف مواقف  لأنه يعجز عن  اأحياناً  وي�صتاء 

ي�صرتجع  ك��ي  امل�صا�صة  اإع��ط��ائ��ه  اإىل  متيلني  رمب��ا  مم��اث��ل��ة، 
الهدوء، ما يعني )اإ�صكاته( بطريقة غري مبا�صرة ومنعه من 

التكلم واإ�صماع �صوته. اإذا كان يحتاج اإىل امل�صا�صة كي 
يغفو اأو ي�صعر بالراحة، ميكنه اأن يحتفظ بها. لكن 

تخّل�صي منها حني تناق�صينه اأو تتوا�صلني معه.

بني ال�سنتني والثالث �سنوات
م�ساكل يف النطق: 

حني يعجز الطفل يف عمر الثالثة عن قول اأي 
حتديداً  بالقلق،  ت�صعري  اأن  حقك  من  كلمة، 

توا�صًل  اأو  قوية  ين�صئ علقة عاطفية  اإذا مل 
اأن  امللحظ  من  �صغره.  يف  حميطه  مع  �صليماً 

الطفل الذي ل يتوا�صل مع الرا�صدين يف املراحل 
الأوىل من حياته يتكلم لحقاً ب�صوت جامد ومن 

امل��واق��ف. يف  بح�صب  ن��ربات خمتلفة  ا�صتعمال  دون 
اأن ت�صت�صريي معالج  حالت مماثلة، من الأف�صل 
النطق اأو طبيباً نف�صياً. لكن اإذا كان طفلك �صعيداً 

لي�ض  لكنه  به  املحيطني  مع  التوا�صل  ويجيد 
اأهل  ا�صت�صارة  فيمكنك  ب�صاطة،  بكل  ث��رث��اراً 
الخت�صا�ض للتاأكد من �صلمة و�صعه ومن 

عدم وجود م�صكلة �صمعية مثًل.

الفتيات اأكرث مياًل اإىل الرثثرة:

فئة  لكل  اللغة.  تعلم  يف  الفتيان  ي�صبقن  ال�صغريات  الفتيات  اأن  امللحظ  من   
وال�صمع  النظر  م�صتوى  على  اأبكر  مرحلة  يف  الفتاة  تتطّور  اخلا�ض.  اإيقاعها 
والذاكرة وال�صّم واللم�ض. كذلك تكون اأكرث براعة يف بناء العلقات الجتماعية 
�صرد ما ح�صل معه  ابنك على  �صّجعي  والوجوه.  الأ�صوات  وترّكز على مراقبة 

خلل اليوم. اإنه مترين كاٍف كي يعتاد على الكلم و�صرد الق�ص�ض.

بني ال�سنتني الثالثة وال�ساد�سة
دور االأم يختلف عن املعّلمة:

الأهايل  ي�صعى  لذا  الع�صر منذ مرحلة احل�صانة،  الأولد يف هذا  تتعدد مهام   
عموماً اإىل حت�صني اأداء اأولدهم ما اإن يدخلوا اإىل املدر�صة، ويزيدون معارفهم 
ويقدمون لهم األعاباً تربوية. لكن تفقد العلقة بني الطرفني �صكلها الطبيعي 
يف هذه الظروف لأن الأهل ينتظرون نتيجة )مدر�صية( من الأولد ويخ�ص�صون 
معظم اأيامهم لتحقيق هذا الهدف. ل ميكن تعليم اللغة بهذه الطريقة لأنها 
�صكل من التعاي�ض. حاويل األ تكرري مع ابنك الدرو�ض التي تعّلمها خلل النهار 

لأنه لي�ض تلميذك!

متعة االأحرف:
 ي�صعر الطفل يف مراحل املدر�صة البتدائية مبتعة اكت�صاف جوانب اأخرى 
يكتفي  ك��ان  بعدما  وق��راءت��ه��ا  ور�صمها  روؤيتها  ميكنه  اللغة:  م��ن 
كان  ومل��ا  ج��دي��دة.  اأداة  يكت�صف  اأن��ه  يعني  م��ا  �صابقاً،  ب�صماعها 
بكل  الكتابة  ف�صيكت�صف  �صفهياً،  بالكلمات  يتلعب  الطفل 
حما�صة. ت�صبح الكتب يف هذه املرحلة بالغة الأهمية: ميكنه 
حكاياته  وي��خ��رتع  النهاية  وي�صتبق  معك  الق�صة  ي��ق��راأ  اأن 

اخلا�صة.

تركيب العبارات:
با�صتعمال  ال��ط��ف��ل  ي���ب���داأ  ال��ث��ال��ث��ة،  ع��م��ر  يف   
العبارات  وي���رّك���ب  ال���ع���ّد  وي��ت��ع��ّل��م  ال�����ص��م��ائ��ر 
ويفهم  الب�صيطة  القواعد  اأدوات  وي�صتعمل 
�صحيحة.  بطريقة  ويتكلم  الأم  لغته  اأ�ص�ض 
ل  خاطئة،  عبارة  اأو  بكلمة  ابنك  تلّفظ  اإذا 
ويتمتم  �صريتبك  لأن���ه  ي��ك��رره��ا  جتعليه 
ال�صل�صة  ال��ع��لق��ة  ب��ذل��ك  تنقطع  وق���د 
احلاجة،  ع��ن��د  ب��ي��ن��ك��م��ا.  وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ا�صتعيني مبركز متخ�ص�ض بالأطفال 

اأو ا�صت�صريي معالج النطق.

تت�سّكل الكلمات واالأفكار يف عقل الطفل وتتح�ّسن تدريجيًا

�أ�شاليب وطرق تعليم �لأطفال �لكالم
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 27374٨    بتاريخ : 20١7/05/23

باإ�صم :  جون�ص�ون اأند جون�ص�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   0٨933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لزا  جون�صون  اأن���د  جون�صون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 20١7/03/0٨

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���ض  الفريو�صية  الأم��را���ض  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم��را���ض  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  الإلتهابية  والأم���را����ض 
ال�صتقلبية  والأم��را���ض  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���ض  اله�صمي  اجلهاز  واأم��را���ض  اجللدية  والأم��را���ض 

)الأي�صية( واأمرا�ض الأورام واأمرا�ض العيون واأمرا�ض اجلهاز التنف�صي ، مطاعيم.
و�صف العلمة : العلمة عبارة عن كلمة NUZOLTRI باللغة الإجنليزية.

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

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273٨06    بتاريخ : 20١7/05/24

باإ�صم :  جون�ص�ون اأند جون�ص�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   0٨933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لزا  جون�صون  اأن���د  جون�صون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 20١7/03/0٨

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���ض  الفريو�صية  الأم��را���ض  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم��را���ض  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  الإلتهابية  والأم���را����ض 
ال�صتقلبية  والأم��را���ض  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���ض  اله�صمي  اجلهاز  واأم��را���ض  اجللدية  والأم��را���ض 

)الأي�صية( واأمرا�ض الأورام واأمرا�ض العيون واأمرا�ض اجلهاز التنف�صي ، مطاعيم.
و�صف العلمة : العلمة عبارة عن كلمة LUXEMPLI باللغة الإجنليزية.

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

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 273749    بتاريخ : 20١7/05/23
بيانات الأولوية : 

باإ�صم :  ماينلب الكرتونك�ض بيه تي واي ليمتد
وعنوانه : ١١٨ هايوارد اأفينيو ، تورين�صفيل 503١ ، جنوب اأ�صرتاليا ، اأ�صرتاليا.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
كوا�صف ملعاجلة املواد اإلكرتونياً حتديداً كوا�صف معادن وكوا�صف معادن لغايات �صناعية اأو ع�صكرية وكوا�صف 
لغايات  معادن  وكوا�صف  ا�صتجمامية  ولغايات  للم�صتهلك  معادن  وكوا�صف  امل�صادة  الأل��غ��ام  لغايات  معادن 
مناجم الذهب وكوا�صف معادن لل�صتخدام بالتزامن مع الربجميات ، كوا�صف معادن مزودة بخرائط و/اأو 

وظائف اأنظمة حتديد املواقع العاملية ، ملفات كهرومغناطي�صية لكوا�صف املعادن.
و�صف العلمة : العلمة عبارة عن الأحرف GPZ باللغة الإجنليزية.

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

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273٨09    بتاريخ : 20١7/05/24

باإ�صم :  ريتايل ورلد ليمتد
وعنوانه : ليفل ١ ، بامل جروف هاو�ض ، ويكهامز كاي ١ ، رود تاون ، تورتول ، اجلزر العذراء الربيطانية.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية والإعلن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�صاط املكتبي ، خدمات جتميع ت�صكيلة 
من ال�صلع ل�صالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك 
على خدمة النقل( ، ميكن تقدمي هذه اخلدمات من خلل حملت البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة 
اأو من خلل كتالوجات الطلب الربيدي اأو عن طريق الو�صائل اللكرتونية ، على �صبيل املثال، من خلل 

مواقع الويب اأو برامج الت�صوق عرب التلفزيون.
 DISCOUNT حتتها  مميزة  وطريقة  بخط   VIVA كلمات  عن  عبارة  العلمة   : العلمة  و�صف 
والكلمات باللغة الإجنليزية على ميينهما كلمات فيفا بخط وطريقة مميزة حتتها خ�صم والكلمات باللغة 

العربية.
  ال�صرتاطات :

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9649١ 
 با�صم  بلي بوي انرتبراي�صي�ض انك 

وعنوانه  6٨0 نورث ليك �صور درايف ، 
�صيكاغو الينويز 606١١ – الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2009/2/23
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/6/24  وحتى تاريخ :     2027/6/24
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 22595 
 با�صم  بليبوي انرتبرايزز انرتنا�صيونال ، انك   

وعنوانه  ذي بليبوي بيلدينج ، 6٨0 نورث ليك �صور درايف ، 
  �صيكاغو ، الينوي  606١١ الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )   ١7794  (                    بتاريخ  :    ٨/9/١99٨
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 22596 
 با�صم  بليبوي انرتبرايزز انرتنا�صيونال ، انك   

وعنوانه  ذي بليبوي بيلدينج ، 6٨0 نورث ليك �صور درايف ، 
 �صيكاغو ، الينوي  606١١ الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�صجلة حتت رقم  : )   ١7٨٨6  (                    بتاريخ  :    9/20.0.5/١99٨
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 22599 
 با�صم  بليبوي انرتبرايزز انرتنا�صيونال ، انك   

وعنوانه  ذي بليبوي بيلدينج ، 6٨0 نورث ليك �صور درايف ، 
  �صيكاغو ، الينوي  606١١ الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )   ١7795  (                    بتاريخ  :    ٨/9/١99٨
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273٨07    بتاريخ : 20١7/05/24

باإ�صم :  جون�ص�ون اأند جون�ص�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   0٨933  ، جري�صي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���لزا  جون�صون  اأن���د  جون�صون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���ض  الفريو�صية  الأم��را���ض  م��ن  وال��ع��لج  للوقاية  ب�صرية  �صيدلنية  م�صتح�صرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�صبي  اجل��ه��از  واأم��را���ض  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ض  الإلتهابية  والأم���را����ض 
ال�صتقلبية  والأم��را���ض  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���ض  اله�صمي  اجلهاز  واأم��را���ض  اجللدية  والأم��را���ض 

)الأي�صية( واأمرا�ض الأورام واأمرا�ض العيون واأمرا�ض اجلهاز التنف�صي.
و�صف العلمة : العلمة عبارة عن كلمة NURILYFT باللغة الإجنليزية.

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

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك : التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 23724   
باإ�صم : اي اي ار للمعار�ض  املحدودة 

وعنوانه : �ض.ب. 2٨943 ، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ:3١/١999/0١ وامل�صجلة حتت الرقم : ١9403 

�سورة العالمة

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 20١7/١0/04 وحتى تاريخ: ١0/04/2027.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 22592 
 با�صم  : �ض. انتيل كوربوري�صن 

وعنوانه  : 2200 مي�صن كولج بوليفارد ، �صانتا كلرا ،
 �صي ايه 95052 – ٨١١9  ، الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )  492١5  (                    بتاريخ  : ١١/١/2004
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 20١7/7/١2  وحتى تاريخ : ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 96490 
 با�صم  بلي بوي انرتبراي�صي�ض انك 

وعنوانه  6٨0 نورث ليك �صور درايف ،  �صيكاغو الينويز 606١١ 
 الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )  934١3   (                    بتاريخ  : 2009/2/23
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من 
تاريخ انتهاء احلماية يف : 20١7/6/24  وحتى تاريخ : 2027/6/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 22600 
 با�صم  بليبوي انرتبرايزز انرتنا�صيونال ، انك   

وعنوانه  ذي بليبوي بيلدينج ، 6٨0 نورث ليك �صور درايف ، 
 �صيكاغو ، الينوي  606١١ الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )   ١7٨٨3  (                    بتاريخ  :    9/2/١99٨
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 22597 
 با�صم  بليبوي انرتبرايزز انرتنا�صيونال ، انك   

وعنوانه  ذي بليبوي بيلدينج ، 6٨0 نورث ليك �صور درايف ، 
 �صيكاغو ، الينوي  606١١ الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�صجلة حتت رقم  : )   ١7٨٨7  (                    بتاريخ  :    9/2/١99٨
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 2259٨ 
 با�صم بليبوي انرتبرايزز انرتنا�صيونال ، انك   

وعنوانه  ذي بليبوي بيلدينج ، 6٨0 نورث ليك �صور درايف ، 
  �صيكاغو ، الينوي  606١١ الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )   ١7٨٨٨  (                    بتاريخ  :    9/2/١99٨
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 5796١ 
 با�صم  تروبر هريامينتا�ض ، ا�ض. ايه . دي ئي �صي. يف. 

وعنوانه  باركوي اند�صرتيال رقم ١  ، جيلوتيبيك ، 54520 ،
 اإ�صتادو دي مك�صيكو ، املك�صيك 

وامل�صجلة حتت رقم  : )                     (                    بتاريخ  :   23/١١/20١6
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١3/١2/24  وحتى تاريخ :  ١2/24/2023
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 22٨94 
 با�صم  ت�صري�ض اآند ديوايت كو.، انك. 

وعنوانه  500 ت�صارلز اإيوينج بوليفارد ، اإيوينج ، 
نيوجري�صي 0٨62٨ ، الوليات املتحدة الأمريكية  

وامل�صجلة حتت رقم  : )    ١5٨9١   (                    بتاريخ  :    ١4/6/١99٨
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/٨/١0  وحتى تاريخ :  ٨/١0/2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 97٨63 
 با�صم  جرافتون  ريكرومتينت ليمتيد . 

وعنوانه  35 ا�ض تي.  توما�ض �صرتيت ، لندن 
ا�ض ئي ١   9 ا�ض ان ، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    ١6/20١١/١0
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/24  وحتى تاريخ :     2027/7/24
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 93١7١ 
 با�صم  برميا ليميتد 

وعنوانه  20١ كيبيل رود ، �صنغافورة   994١9 
وامل�صجلة حتت رقم  : )     (                    بتاريخ  :    20١7/5/2٨

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    20١7/4/١٨  وحتى تاريخ :     ١٨/2027/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9735١ 
 با�صم  بي اآي اإ�ض بايب فيتينج اند�صرتي كو.، ليميتد 

�صاموت�صاكورن   ، كراتومبان  اومنوي،    ، رود  بيت�صكا�صيم   4 مو   ١07 وعنوانه  
74١30 تايلند. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )  ١00025   (                    بتاريخ  :    ١٨/20١0/2
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 95549 
 با�صم  كوزميتيك واريور�ض ليميتد 

29 هاي �صرتيت ، بوول ،  وعنوانه  
دور�صيت  بي ات�ض ١5  ١ ايه بي ، اململكة املتحدة . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    ٨/١6/20١2
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/6/3  وحتى تاريخ :     2027/6/3
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 95760 
 با�صم  ديلتا اير لينز ، انك. 

وعنوانه  ١030 ديلتا بوليفارد ، اتلنتا  ،
جورجيا ، الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )   95026    (                    بتاريخ  :    2009/5/24
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/6/7  وحتى تاريخ :     2027/6/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 969١5 
 با�صم  �صاكينرتو � كومري�صيو دي تيك�صتيز، ا�ض.ايه. 

اإي�صرتادا اأوكتافيو ، باتو ، رقم   ، وعنوانه  �صينرتو اإمربي�صاريال دي تاليدي 
١77 ، اإيديفي�صيو ايه ، اأرمازم 3 ،  723 – 27٨5 كا�صكاي�ض ، الربتغال.

وامل�صجلة حتت رقم  : )  ١0039١  (                    بتاريخ  :    20١0/3/9
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/6/2٨  وحتى تاريخ :     2027/6/2٨
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 97590 
 با�صم بيلكينجتون جروب ليميتد 

وعنوانه  بري�صكوت  رود ، ا�ض تي. هيلينز، مري�صي�صايد، دبليو ايه ١0
3 تي تي، اجنلرتا.

وامل�صجلة حتت رقم  : )   95059  (                    بتاريخ  :    2009/5/24
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١٨  وحتى تاريخ :     ١٨/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9٨753 
 با�صم  ذا نيو اإجنلند �صنرت فور ت�صيلدرن ، انك. 

وعنوانه  33 ترينبايك رود ،
�صاوثبورو ، ما�صا�صو�صيت�ض 0١772 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�صجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    20١2/4/23

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    20١7/٨/١3  وحتى تاريخ :     ٨/١3/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9٨736 
 با�صم  ذا نيو اإجنلند �صنرت فور ت�صيلدرن ، انك. 

وعنوانه  33 ترينبايك رود ،
�صاوثبورو ، ما�صا�صو�صيت�ض 0١772 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�صجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    20١2/4/23

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    20١7/٨/١3  وحتى تاريخ :     ٨/١3/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9٨73٨ 
 با�صم  ذا نيو اإجنلند �صنرت فور ت�صيلدرن ، انك. 

وعنوانه  33 ترينبايك رود ،
�صاوثبورو ، ما�صا�صو�صيت�ض 0١772 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�صجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    20١2/4/23

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    20١7/٨/١3  وحتى تاريخ :     ٨/١3/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 972١2 
 با�صم  �صامبو �صدر �صحت )ذ.م.م( 

وعنوانه  طهران – �صارع خواجه عبد اهلل  ان�صاري – �صارع ١6- زقاق زاد
 مهر – رقم املبنى : 2 ، اجلمهورية الإ�صلمية الإيرانية.

وامل�صجلة حتت رقم  : )  95057  (                    بتاريخ  :    2009/5/24
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/9  وحتى تاريخ :     2027/7/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9759١ 
 با�صم  بيلكينجتون جروب ليميتد 

وعنوانه  بري�صكوت  رود ، ا�ض تي. هيلينز، مري�صي�صايد، دبليو ايه ١0
3 تي تي، اجنلرتا.

وامل�صجلة حتت رقم  : )   ١00392  (                    بتاريخ  :    20١0/3/9
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١٨  وحتى تاريخ :     ١٨/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 97030 
 با�صم  اأوبريا لتح�صري الوجبات الغذائية اجلاهزة . 

وعنوانه  قرطبة � قطعة 2  ال�صارع 
الأول ق�صيمة 497 � الكويت 

وامل�صجلة حتت رقم  : )   95045    (                    بتاريخ  :    2009/5/24
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/2  وحتى تاريخ :     2027/7/2
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9703١ 
 با�صم  اأوبريا لتح�صري الوجبات الغذائية اجلاهزة . 

وعنوانه  قرطبة � قطعة 2  ال�صارع 
الأول ق�صيمة 497 � الكويت 

وامل�صجلة حتت رقم  : )   95046    (                    بتاريخ  :    2009/5/24
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/2  وحتى تاريخ :     2027/7/2
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 9٨733 
 با�صم ذا نيو اإجنلند �صنرت فور ت�صيلدرن، انك. 

وعنوانه  33 ترينبايك رود ،
�صاوثبورو ، ما�صا�صو�صيت�ض 0١772 ، الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�صجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    20١2/4/23

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    20١7/٨/١3  وحتى تاريخ :     ٨/١3/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 97353 
 با�صم �صوبرجني ، انك. 

وعنوانه  4١40 دوبلني بوليفارد ،  �صويت 200، دوبلني، 
 كاليفورنيا 9456٨، الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )  (                    بتاريخ  :    5/20١١/١
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 97354 
 با�صم  بايوفارما 

وعنوانه  50 ، رو كارنوت ، 922٨4 �صوري�صني�ض �صيديك�ض ، فرن�صا   
وامل�صجلة حتت رقم  : )   9505٨   (                    بتاريخ  :    2009/5/24   

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    20١7/7/١2  وحتى تاريخ :     ١2/2027/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 99277 
 با�صم  الدكتور اجننري. ات�ض . �صي . اف . بور�ض. اكتينجي�صل�صافت 

وعنوانه  بور�صبلتز ١، 70435  �صتوتغارت ، اأملانيا  
وامل�صجلة حتت رقم  : )   96927   (                    بتاريخ  :    2009/9/2٨

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    20١7/٨/27  وحتى تاريخ :     27/٨/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ١0١4١2 
 با�صم جويرلين ا�ض. ايه. 

وعنوانه  6٨ افينيو دي�ض �صامب�ض اإلي�صي�ض  00٨ 75  باري�ض � فرن�صا. 
وامل�صجلة حتت رقم  : )    970٨4(                    بتاريخ  :    2009/9/30

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    20١7/١0/23  وحتى تاريخ :     ١0/23/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 32025 
 با�صم لجن اأوهرين جي ام بي ات�ض . 

وعنوانه  د – ١76٨ جل�صهويت ، اأملانيا . 
وامل�صجلة حتت رقم  : )   96737  (                    بتاريخ  :    2009/9/9

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 
احلماية يف :    2009/6/23    وحتى تاريخ :  20١9/6/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨5 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 29٨١2 

 تاريخ الت�صجيل 26/200١/١١ 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية       
 رقم النتقال 2 

ا�صم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض اكتينجي�صل�صافت
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ص�صينهولدينج جي ام بي ات�ض. 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

 العنوان بور�صبلتز ١ ،  70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 30/١١/2009 

امل��ن��ت��ج��ات ال�����ورق ، وال�����ورق امل���ق���وى وال�����ص��ل��ع امل�����ص��ن��وع��ة م��ن��ه��م��ا وي���ق���در م���ا مي��ك��ن ت�صمينه ب��ال��ف��ئ��ة )١6( ، امل��ل�����ص��ق��ات ؛ 
اأو  املكتبية  ل��ل���ص��ت��ع��م��الت  ال��ل�����ص��ق  ال��ق��رط��ا���ص�����ي��ة ؛ م���واد  ؛  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ال�����ص��ور  ؛  ال��ك��ت��ب  امل��ط��ب��وع��ات ؛ م���واد جتليد 
با�صتثناء   ( امل��ك��ت��ب��ي��ة          وال���ل���وازم  الكاتبة  الآلت  ؛  التلوين  ف��ر���ض  ؛  الفنانني  ول����وازم  اأدوات  ؛  املنزلية  ال�صتعمالت 
ما  وب��ق��در   ( التغليف  يف  امل�صتعملة  البل�صتيكية  امل���واد  ؛   ) الأج��ه��زة  با�صتثناء   ( والتدريبية  التعليمية  امل���واد  ؛   ) الأث���اث 

 ميكن ت�صمينه  بالفئة ١6( ؛ ورق اللعب ؛ الطابعات ؛ حروف الطباعة ؛ الروزنامات . 
 الفئة ١6 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 

 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 *  ملحظات  
 رقم الي�صال  
 تاريخ الي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨6 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 29٨١3 

 تاريخ الت�صجيل 26/200١/١١ 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية       
 2  رقم النتقال 

ا�صم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض اكتينجي�صل�صافت
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ص�صينهولدينج جي ام بي ات�ض. 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

العنوان بور�صبلتز ١ ، 
 70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   

 تاريخ انتقال امللكية 30/١١/2009 
امل��ن��ت��ج��ات اجل��ل��د ال��ط��ب��ي��ع��ي واجل���ل���د امل��ق��ل��د وال�����ص��ل��ع امل�����ص��ن��وع��ة م��ن��ه��م��ا خ��ا���ص��ة ، ���ص��ن��ادي��ق وح��ق��ائ��ب  ال�����ص��ف��ر ، واأ�صياء 

 �صغرية م�صنفة من اجللد بقدر ما ميكن ت�صمينه بالفئة )١٨( ال�صما�صي ، املظلت  . 
 الفئة ١٨ 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 

 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 ملحظات  * 
 رقم الي�صال  
تاريخ الي�صال

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨6 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 29٨١3 

 تاريخ الت�صجيل 26/200١/١١ 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية         
 3  رقم النتقال 

الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض   ا�صم املالك املتنازل 
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�صفريوالتوجن ايه جي 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

العنوان بور�صبلتز ١، 
 70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   

 تاريخ انتقال امللكية ١3/١0/20١0 
امل��ن��ت��ج��ات اجل��ل��د ال��ط��ب��ي��ع��ي واجل���ل���د امل��ق��ل��د وال�����ص��ل��ع امل�����ص��ن��وع��ة م��ن��ه��م��ا خ��ا���ص��ة ، ���ص��ن��ادي��ق وح��ق��ائ��ب  ال�����ص��ف��ر ، واأ�صياء 

 �صغرية م�صنفة من اجللد بقدر ما ميكن ت�صمينه بالفئة )١٨( ال�صما�صي ، املظلت  . 
 الفئة ١٨ 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 

 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 ملحظات  * 
 رقم الي�صال  
 تاريخ الي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138
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انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨7 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 297٨١ 

 200١/١١/26  تاريخ الت�صجيل 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية         
 رقم النتقال 3 

 ا�صم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�صفريوالتوجن ايه جي 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

 العنوان بور�صبلتز ١،  70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية ١3/١0/20١0 

بها  املطلية  اأو  النفي�صة  امل��ع��ادن  من  امل�صنوعة  وغ��ري  املطبخ  اأو  املنزل  يف  امل�صتعملة  ال�صغرية  والأوع��ي��ة  الأواين  املنتجات 
منها  ت�صنع  التي  امل��واد   ،  ) التلوين  فر�ض  خ��لف   ( الفر�ض  ؛  الإ�صفنج  ؛  الأم�صاط  ؛  باليد  تعمل  التي  النظافة  اأجهزة  ؛ 
؛   ) ال��ب��ن��اء  يف  امل�صتعمل  ال��زج��اج  خ��لف   ( امل�صنع  �صبه  اأو  اخل���ام  ال��زج��اج  ؛  ال��ف��ولذ  ���ص��وف  ؛  التنظيف  اأدوات  ؛  ال��ف��ر���ض 

 امل�صنوعات الزجاجية واخلزف ال�صيني والفخار بقدر ما ميكن ت�صمينه بالفئة )2١( . 
 الفئة 2١ 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 

 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 *  ملحظات  
 رقم الي�صال  
 تاريخ الي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨7 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 297٨١ 

 تاريخ الت�صجيل 26/200١/١١ 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية       
 رقم النتقال 2 

ا�صم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض اكتينجي�صل�صافت
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ص�صينهولدينج جي ام بي ات�ض. 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

 العنوان بور�صبلتز ١ ،  70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 30/١١/2009 

بها  املطلية  اأو  النفي�صة  امل��ع��ادن  من  امل�صنوعة  وغ��ري  املطبخ  اأو  املنزل  يف  امل�صتعملة  ال�صغرية  والأوع��ي��ة  الأواين  املنتجات 
منها  ت�صنع  التي  امل��واد   ،  ) التلوين  فر�ض  خ��لف   ( الفر�ض  ؛  الإ�صفنج  ؛  الأم�صاط  ؛  باليد  تعمل  التي  النظافة  اأجهزة  ؛ 
؛   ) ال��ب��ن��اء  يف  امل�صتعمل  ال��زج��اج  خ��لف   ( امل�صنع  �صبه  اأو  اخل���ام  ال��زج��اج  ؛  ال��ف��ولذ  ���ص��وف  ؛  التنظيف  اأدوات  ؛  ال��ف��ر���ض 

 امل�صنوعات الزجاجية واخلزف ال�صيني والفخار بقدر ما ميكن ت�صمينه بالفئة )2١( . 
 الفئة 2١ 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 

 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 *  ملحظات  
 رقم الي�صال  
 تاريخ الي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨٨ 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 292١٨ 

 200١/١0/29  تاريخ الت�صجيل 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية         
 رقم النتقال 3 

 ا�صم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�صفريوالتوجن ايه جي 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

 العنوان بور�صبلتز ١،  70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية ١3/١0/20١0 

املنتجات  املن�صوجات ومنتجات الن�صيج بقدر ما ميكن ت�صمينه بالفئة )24( ؛ اأغطية الفرا�ض واملائدة .
 الفئة 24 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 ملحظات  * 
 رقم الي�صال  

تاريخ الي�صال 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨٨ 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 292١٨ 

 200١/١0/29  تاريخ الت�صجيل 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية       
 رقم النتقال 2 

ا�صم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض اكتينجي�صل�صافت
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ص�صينهولدينج جي ام بي ات�ض. 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

 العنوان بور�صبلتز ١ ،  70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 30/١١/2009 

املنتجات املن�صوجات ومنتجات الن�صيج بقدر ما ميكن ت�صمينه بالفئة )24( ؛ اأغطية الفرا�ض واملائدة .
 الفئة 24 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 ملحظات  * 
 رقم الي�صال  

 تاريخ الي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨9 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 29235 

 200١/١0/29  تاريخ الت�صجيل 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية         
 رقم النتقال 3 

 ا�صم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�صفريوالتوجن ايه جي 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

 العنوان بور�صبلتز ١،  70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية ١3/١0/20١0 

املنتجات امللب�ض ؛ ولبا�ض القدم والراأ�ض ؛ القفازات واحلزامات .
 الفئة 25 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 *  ملحظات  
 رقم الي�صال  

 تاريخ الي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨٨9 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 29235 

 200١/١0/29  تاريخ الت�صجيل 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية       
 رقم النتقال 2 

ا�صم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �صي. اف. بور�ض اكتينجي�صل�صافت
 ا�صم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ص�صينهولدينج جي ام بي ات�ض. 

 مهنة املالك املتنازل له �صناعة وجتارة 
 جن�صية املالك املتنازل له اأملانيا   

 العنوان بور�صبلتز ١ ،  70435  �صتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 30/١١/2009 

املنتجات امللب�ض ؛ ولبا�ض القدم والراأ�ض ؛ القفازات واحلزامات .
 الفئة 25 

 رقم الإ�صدار ال�صابق ٨7 
 تاريخ الإ�صدار ال�صابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 22/١١/20١9 

 *  ملحظات  
 رقم الي�صال  

 تاريخ الي�صال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

انتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  33٨90 

 تاريخ الإيداع 22/١١/١999 
 رقم الت�صجيل 29249 

 200١/١0/29  تاريخ الت�صجيل 
 ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 العلمة التجارية         
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ا�صم الوكيل اخلدمات املتحدة للعلمات التجارية وبراءات الخرتاع
ا�صم ال�صركة هنت�صمان اأدفان�صد ماترييالز )�صويتزرلند( جي ام بي 

ات�ض
 العنوان 200 كليبيك�صرتا�صه ، بازل 4057 ، �صوي�صرا 
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جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�صجيل بيانات العلمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 2760٨7    بتاريخ : 20١7/07/09
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وعنوانة : 260 نورث روك رود ، �صويت 200 ، وي�صيتا ، كن�صا�ض 67206 ، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة العالمة
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الريا�صية.
 FREDDY'S FROZEN CUSTARD &( الكلمات  عن  عبارة  العلمة   : العلمة  و�صف 

بال�صكل.. مبني  كماهو  الجنليزية  باللغة  مميز  بخط  مكتوبة   )STEAKBURGERS
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غرفة عجمان تبد�أ يف 
�إ�شد�ر �شهاد�ت �ملن�شاأ �لدولية

•• عجمان ـ الفجر 

ب��داأت غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان 
يف  الدولية  املن�صاأ  �صهادات  اإ�صدار  يف 
خ��ط��وة ت��وؤك��د ح��ر���ض غ��رف��ة عجمان 
ع���ل���ى زي���������ادة من�����و ح���ج���م ال���ت���ج���ارة 
وت�صهيل اعمال امل�صتثمرين مبا يلبي 
طموحاتهم وتطلعاتهم بزيادة حجم 

التجارة اخلارجية.
املرزوقي  عمر  ع��ب��داهلل  �صعادة  واك���د 
خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير   –
ت�����ص��ج��ي��ل ال��ع�����ص��وي��ة وامل���ع���ام���لت يف 
طابع  اإع����ط����اء  ان  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة 

من  ال�صادرة  املن�صاأ  ل�صهادات  الدولية 
ورجال  التجار  تناف�صية  �صيعزز  العاملية،  املعايري  واعتماد  عجمان  غرفة 
المر  ال�صادرات  زي��ادة  و�صي�صمن  العاملية  للأ�صواق  الو�صول  يف  العمال 
الذي �صينعك�ض على زيادة منو حجم القطاع القت�صادي يف اإمارة عجمان 

ب�صكل خا�ض ودولة المارات عامة.
توؤكد  خدمات  بتوفري  التزامها  توؤكد  عجمان  غرفة  ان  املرزوقي  واأو�صح 
ا�صتدامة قطاع العمال يف عجمان وتهيئة املناخ ال�صتثماري اجلاذب للرجال 
العمال وامل�صتثمرين من خلل �صراكاتها مع خمتلف اجلهات واملوؤ�ص�صات 
احلكومية واخلا�صة، كما حتر�ض على ا�صتحداث خدمات ُت�صاف ل�صل�صلة 
اخلدمات املتنوعة التي تقدمها الغرفة ملتعامليها ومنت�صبيها، مبا يرتجم 

روؤية عجمان 2021 وي�صب يف تطور ومنو اقت�صاد اإمارة عجمان.
املنتجات  ام��ام  العاملية  ال���ص��واق  تنويع  على  عجمان  غرفة  حر�ض  م�صرياً 
العاملية  املعار�ض  بكربى  امل�صاركة  خلل  من  جديدة  ا�صواق  وفتح  املحلية 
املتخ�ص�صة وكذلك م�صاركة اع�صاء الغرفة يف تلك املعار�ض لفتح �صركات 

من �صاأنها زيادة عمليات الت�صدير واإعادة الت�صدير بالإمارة.
هذا وياأتي اإ�صدار غرفة عجمان ل�صهادات املن�صاأ الدولية نتيجة للتفاقية 
التي وقعتها غرفة عجمان مع غرفة دبي ب�صفتها ممثلة للمجل�ض العاملي 
العاملية  امل��ع��اي��ري  اع��ت��م��اد  على  ن�صت  وال��ت��ي  الإم�����ارات  يف  املن�صاأ  ل�����ص��ه��ادات 
الدولة  يف  الأعمال  جمتمع  مكانة  من  يعزز  مبا  املن�صاأ  �صهادات  اإ�صدار  يف 

و�صمعته العاملية يف هذا املجال.
يف  واملعاملت  الع�صوية  ت�صجيل  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  واأ���ص��اد 
نوعية  خدمات  باإيجاد  ال��رائ��د  ودوره���ا  دب��ي  غرفة  بجهود  عجمان  غرفة 

تخدم جمتمع العمال ب�صكل كبري وتزيد من حجم التجارة اخلارجية. 

�لبعثة �لمار�تية �إىل بيالرو�ص ت�شعى لتعزيز 
�لتعاون �ل�شناعي بني �لبلدين يف خمتلف �ملجالت

•• مين�سك-وام:

�صبتمرب   28-24 م��ن  للفرتة  الم��ارات��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  البعثة  زي���ارة  حملت 
ا�صادة  ا�صرتاتيجية، و�صط  ابعاد  اقت�صادية ذات  نتائج  املن�صرم اىل بيلرو�ض 
من م�صوؤويل بيلرو�ض واع�صاء البعثة التجارية الماراتية، الذين وجدوا يف 
تلك الزيارة اآفاقا كبرية لتعزيز م�صرية التعاون بني البلدين على امل�صتويات 

القت�صادية والتجارية.
وقد توجت الزيارة بعقد عدة لقاءات عمل ناجحة متثلت باللقاء الذي عقد 
جمهورية  ل��دى  الدولة  �صفري  الطنيجي  منقو�ض  حممد  اأحمد  �صعادة  بني 
بيلرو�صيا ومعايل كور�صيك دميرتي األيك�صاندروفيت�ض نائب وزير ال�صناعة 
الماراتية  التجارية  البعثة  اع�صاء  بح�صور  بالنابة/،  الوزير  البيلرو�صي 
بني  ا�صرتاتيجية  اقت�صادية  �صراكات  اىل  الطريق  فتح  اىل  تو�صل  وال���ذي 

البلدين وفتح فر�ض ا�صتثمارية واعدة م�صرتكة.
واو�صح الطنيجي خلل اللقاء، ان البيلرو�ض �صريك اقت�صادي وا�صتثماري 
املقبلة  املرحلة  امل�صرتك خلل  التعاون  واعد وعلينا تنمية جمالت وفر�ض 
قطاعات  يف  البلدان  بها  يزخر  التي  والإمكانيات  املقومات  من  وال�صتفادة 
ا�صرتاتيجية كال�صياحة وال�صناعة والزراعة وغريها من القطاعات التي من 
�صاأنها ان ترفع حجم التبادل التجاري بني البلدين والتي هي بحاجة للدفع 

بها اىل م�صتويات اأكرب واأ�صمل .
واأ�صاف حر�ض حكومة المارات على تعزيز العلقات التجارية وال�صتثمارية 
مع بيلرو�ض، وذلك يف اإطار اجلهود الرامية لتو�صيع اأطر التعاون القت�صادي 
بني الم��ارات ودول الحتاد القت�صادي الأورواأ�صيوي الذى هو �صوق �صخم 
ل�صلع وخدمات ي�صمل بيلرو�ض ورو�صيا وكازاخ�صتان وقريغيز�صتان واأرمينيا 
وي�صل عدد م�صتهلكيه اإىل اكرث من 182.7 مليون �صخ�ض حيث تعد مبثابة 

نقطة انطلق هامة للتجارة اخلارجية الماراتية لأ�صواق هذه املنطقة.
وب��ي��لرو���ض يف  الم����ارات  ب��ني  ال�صناعي  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة تعزيز  اإىل  وا���ص��ار 
خمتلف املجالت، ل�صيما واأنها متتلك خربات وتكنولوجيات �صناعية وا�صعة 
والآلت  النقل  و�صائل  جم��الت  يف  خا�صة  ال�صناعية،  القطاعات  خمتلف  يف 
الزراعية واحلديد وال�صلب واملنتجات الكهربائية ا�صافة اىل منتجات اخرى 
تنتج بيلرو�ض  ، حيث  البوتا�صيوم  �صماد  وانتاج  الغذائية  امل��واد  مثل �صناعة 

خم�ض النتاج العاملي من هذا النوع من ال�صمدة .
كما اأبدى ا�صتعداد ال�صفارة لل�صتمرار يف تقدمي كل الدعم لت�صهيل وتطوير 
العلقات القت�صادية بني البلدين ، وزيادة امل�صاركة يف املعار�ض التي تقام على 
ارا�صي الدولة ، كون دولة المارات مركزا جتاريا عامليا ، بالأمكان ال�صتفادة 
منه لإعادة ت�صدير املنتجات البيلرو�صية ومن دول الحتاد الوروا�صيوي اىل 

دول املنطقة ودول ال�صرق الو�صط وخا�صة دول جمل�ض التعاون اخلليجي .

مب�ساركة �سبعة اأجنحة وطنية و500 �سركة ونخبة العالمات التجارية الرائدة عامليًا

خالد �لقا�شمي يفتتح معر�ص �ل�شاعات و�ملجوهر�ت يف �ك�شبو �ل�شارقة
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن  كرمية  برعاية 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة، افتتح ال�صيخ 
القا�صمي  ���ص��ل��ط��ان  ب���ن  ع���ب���داهلل  ب���ن  خ��ال��د 
بال�صارقة،  واجلمارك  املوانىء  دائرة  رئي�ض 
اليوم )الثلثاء( الدورة 43 ملعر�ض ال�صرق 
مركز  يف  وامل��ج��وه��رات  لل�صاعات  الأو����ص���ط 

اك�صبو ال�صارقة.
وجتّول ال�صيخ خالد بن عبداهلل القا�صمي يف 
اأرج��اء املعر�ض الذي يقام بدعم من غرفة 
جتارة و�صناعة ال�صارقة ، وت�صتمر فعالياته 
لغاية 7 اأكتوبر اجلاري مب�صاركة اأكرث من 
���ص��ّن��اع وم�صممي  اأب���رز  م��ن  ع��ار���ض   500
العلمات  واأ���ص��ه��ر  وامل��ج��وه��رات  ال�����ص��اع��ات 
امل�صغولت  جم����ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
الكرمية  والأح����ج����ار  والأمل����ا�����ض  ال��ذه��ب��ي��ة 

واللوؤلوؤ وال�صاعات وغريها.
القا�صمي  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  والتقى 
الأجنحة  وم�����ص��وؤويل  العار�صني  م��ن  ع���دداً 
ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث ت�����ص��ارك يف ه����ذه ال����دورة 
العديد من الدول الرائدة يف جمال �صناعة 
الهند  مقدمتها  ويف  واملجوهرات،  ال�صاعات 
وهونغ كونغ واإيطاليا وماليزيا و�صنغافورة 
رائدة  �صركات  جانب  اإىل  ولبنان،  وتايلند 
وع����لم����ات جت����اري����ة ����ص���ه���رية م����ن ك����ل من 
واململكة  الأم���ريك���ي���ة  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
املتحدة ورو�صيا واليابان ولتيفيا وليتوانيا 
وال�صعودية والأردن والبحرين وتايوان، عدا 

عن ع�صرات ال�صركات الإماراتية.
القا�صمي  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  واطلع 
خلل اجلولة التي رافقه فيها كل من �صعادة 
ع��ب��داهلل ���ص��ل��ط��ان ال��ع��وي�����ض رئ��ي�����ض جمل�ض 
اإدارة غرفة ال�صارقة، و�صعادة وليد بوخاطر 
النائب الثاين لرئي�ض غرفة ال�صارقة، وعدد 
واك�صبو،  الغرفة  ادارة  جمل�ض  اأع�صاء  من 
و�صعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام 

غرفة ال�صارقة، و�صعادة �صيف حممد املدفع 
ال�صارقة،  اإك�صبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
ع��ل��ى اأح�����دث ال��ت�����ص��ك��ي��لت والب���ت���ك���ارات يف 
جمال ال�صاعات واملجوهرات واآخر خطوط 
املو�صة والت�صاميم املعا�صرة، منوهاً بنجاح 
املعر�ض يف ا�صتقطاب العديد من العار�صني 
اجلدد والأجنحة الوطنية الأجنبية ونخبة 
م��ن اأه���م ال��ع��لم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال���رائ���دة يف 
ال�صاعات  وت�صميم  وجت���ارة  �صناعة  ق��ط��اع 

واملجوهرات على م�صتوى العامل.
القا�صمي  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  واعترب 
مكانة  يوؤكد  املعر�ض  يف  امل�صاركة  حجم  اأن 
عام  ت��ل��و  ع��ام��اً  املتنامية  واأه��م��ي��ت��ه  احل���دث 
الراغبة  ال���دول���ي���ة  ل��ل�����ص��رك��ات  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ب��ال��ت��و���ص��ع وت���ع���زي���ز ح�����ص��وره��ا يف اأ����ص���واق 
الدولة واملنطقة، مثنياً على ح�صن التنظيم 
يحر�ض  التي  الراقية  اخلدمات  وم�صتوى 
للعار�صني  توفريها  على  ال�صارقة  اك�صبو 
وال���زوار، والتي تعك�ض حر�ض الإم��ارة على 
اقت�صادي  كمركز  ومكانتها  �صمعتها  تعزيز 
رائد ملمار�صة التجارة والأعمال وال�صتثمار 

يف خمتلف القطاعات.
ال���ذي ميتد  امل��ع��ر���ض  اف��ت��ت��اح  وح�صر حفل 
ع��ل��ى م�����ص��اح��ة 30 األ����ف م���رت م���رب���ع، عدد 
وال�صخ�صيات  احلكوميني  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن 
الدبلوما�صي  ال�صلك  واأع�صاء من  الر�صمية 
وال������ت������ج������ار ومم�����ث�����ل�����ي ق������ط������اع ال�����ذه�����ب 

واملجوهرات.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ص��ع��ادة ع���ب���داهلل �صلطان 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض 
ال�صرق  م��ع��ر���ض  ان  ال�������ص���ارق���ة،  و���ص��ن��اع��ة 
ب��ات يلبي  الأو���ص��ط لل�صاعات وامل��ج��وه��رات، 
الدولة  يف  امل���ج���وه���رات  ����ص���وق  م��ت��ط��ل��ب��ات 
وامل��ن��ط��ق��ة وي���وف���ر ف��ر���ص��ة م��ث��ال��ي��ة للتجار 
املنطقة  دول  الأع��م��ال من خمتلف  ورج��ال 
ال�صراكات  وب���ن���اء  ال��ب��ي��ع  ���ص��ف��ق��ات  ل��ع��ق��د 
عن  ع��دا  التجارية،  للتعاملت  والتاأ�صي�ض 

توفريه جتربة مميزة للم�صرتين.

ال�صاعات  م���ع���ر����ض  اإن  ال���ع���وي�������ض  وق�������ال 
الفعاليات  م��ن  واح���داً  يعترب  وامل��ج��وه��رات 
القت�صادية الرئي�صية التي ت�صهم بدور بارز 
يف تنامي القدرة التناف�صية لتجارة و�صناعة 
الإمارات  وال�صاعات يف  واملجوهرات  الذهب 
العاملية،  ال��ت��ج��ارة  واأه��م��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى خ��ارط��ة 
وخا�صة يف ظل ا�صتحواذ الدولة على 14% 
وارتفاع  العاملية  ال��ذه��ب  جت���ارة  حجم  م��ن 
 244.3 اإىل  ف��ي��ه��ا  ال���ذه���ب  ح��ج��م جت����ارة 

مليار درهم خلل عام 2016.
وقال العوي�ض اإن اإمارة ال�صارقة باتت مركزاً 
على  وال�صاعات  املجوهرات  �صوق  يف  رئي�صياً 
امل�صتوى الإقليمي، وهو ما يعزز حر�ض اأهم 
ال��لع��ب��ني واأع����رق ال��ع��لم��ات ال��ت��ج��اري��ة يف 
جمال �صناعة وت�صميم وجتارة املجوهرات 
وال�������ص���اع���ات ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة على 
الوثيق  لرتباطه  امل�صاركة يف احلدث نظراً 
كبرية  وب�صريحة  ال��ت��ج��زئ��ة  جت���ارة  ب��ق��ط��اع 
املنطقة، وبهدف تر�صيخ  امل�صتهلكني يف  من 
اأ�صواق  يف  ان��ت�����ص��اره��م  وت��و���ص��ع��ة  وج���وده���م 
من  ح�صة  على  للح�صول  واملنطقة  الدولة 

عائدات هذا القطاع احليوي.
واأ�صاف العوي�ض اأن املعر�ض عزز �صمعة دولة 
والدولية  الإقليمية  املراكز  كاأحد  الإم��ارات 
واملجوهرات  ال���ذه���ب  ل��ت��ج��ارة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
حركة  تعك�صه  ما  وه��و  وال��ل��وؤل��وؤ،  وال�صاعات 
احليوي،  القطاع  هذا  يف  املتنامية  التجارة 
اإىل جانب زيادة عدد التجار وال�صركات التي 
تعمل يف جمال �صناعة و�صياغة املجوهرات 
الواقع  وال��دول��ة، م�صتفيدة من  الإم���ارة  يف 
تعترب  التي  ل��لإم��ارات  املزدهر  القت�صادي 
من اأكرث الدول ا�صتقطاباً لل�صياح واأكرثها 

منواً يف املنطقة.
املدفع  حممد  �صيف  �صعادة  اأك��د  جهته،  من 
ال�صارقة،  اإك�صبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
املنطقة  يف  الأه���م  املن�صة  ب��ات  امل��ع��ر���ض  اأن 
ب��اه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة وح�صور  ال��ت��ي حت��ظ��ى 
واملجوهرات  ال�����ص��اع��ات  ومنتجي  م�صنعي 

من خمتلف دول العامل وغريهم من جتار 
النهائيني  وامل�صتهلكني  والتجزئة  اجلملة 
اأهميته كاأحد  على حد �صواء، وهو ما يعزز 
اأهم الفعاليات القت�صادية يف ال�صارقة التي 

تدعم وحتفز �صياحة الأعمال يف الإمارة.
من  وا���ص��ع��ة  �صريحة  اأن  اإىل  امل��دف��ع  واأ���ص��ار 
للتعرف  امل��ع��ر���ض  تنتظر  ب��ات��ت  اجل��م��ه��ور 
الفاخرة  املجوهرات  ت�صكيلت  اأح��دث  على 
الكرمية  والأح����ج����ار  ال��ف��ري��دة  وال�����ص��اع��ات 
وامل�صغولت املا�صية، وال�صتفادة من الفر�صة 
التي يتيحها احلدث للت�صوق باأ�صعار مغرية 
م�صاركة  ظل  يف  الثمينة،  مقتنياتهم  تعزز 
وال�صاعات  املجوهرات  ت�صميم  بيوت  اأرق��ى 
التي  التجارية  العلمات  واأ�صهر  العامل  يف 
ت��ع��ر���ض خ���ي���ارات وا���ص��ع��ة وع��ال��ي��ة اجل����ودة 
والتي  الت�صميم  يف  وامل��ه��ارة  بالدقة  تتميز 

تنا�صب خمتلف الأذواق. 
وقال املدفع اإن دول املنطقة تتميز باهتمامها 
ب��احل��ل��ي وامل��ج��وه��رات وال�����ص��اع��ات الفخمة 
والثمينة كجزء من ثقافة احلياة من جهة 
والتي  ثانية،  جهة  من  الفرد  دخل  وارتفاع 
اأحدث  باقتناء  ال�صغف  زي��ادة  يف  دوراً  تلعب 
التي  املميزة  والت�صاميم  الفاخرة  املنتجات 
ال�صوق، وهو ما عزز بدوره  يتم طرحها يف 
من اأهمية املعر�ض ومنوه املتوا�صل وحتّوله 
ي�صت�صيفها  التي  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  اإىل 
من  بالغ  باهتمام  وحتظى  ال�صارقة  اك�صبو 
جانب كربى ال�صركات والعلمات التجارية 
يف  وامل�صتهلكني،  والتجار  الأع��م��ال  ورج���ال 
اأن يحقق �صوق ال�صلع الفاخرة  وقت يتوقع 
3.18 مليار  م��ن  يف دول���ة الإم�����ارات من���واً 
مليار   8.98 اإىل   2004 ع���ام  يف  دولر 

دولر اأمريكي قبل نهاية العقد احلايل.
ال�صارقة  اإك�صبو  مركز  اأن  اإىل  املدفع  ولفت 
ال��������دورة م����ن معر�ض  ل�������زوار ه�����ذه  ي��ت��ي��ح 
للفوز  قّيمة  فر�صّة  واملجوهرات،  ال�صاعات 
ذهبية  و�صبائك   ، بينز  مر�صيد�ض  ب�صيارة 
ب����وزن 2 ك��ل��غ، وخ�����وامت م���ن الأمل����ا�����ض عند 

كما  اإم��ارات��ي.  دره��م   500 بقيمة  الت�صوق 
يتيح املعر�ض لع�صاق املجوهرات يف املنطقة 
فر�صة ال�صتمتاع بباقة وا�صعة من اجلوائز 
من  وا���ص��ع  طيف  على  والط���لع  املو�صمية، 

اأحدث ت�صكيلت املجوهرات.
وي�صهد احلدث مناف�صة قوية بني الأجنحة 
الوطنية لعدد من الدول الرائدة يف جمال 
ت�صم  التي  وامل��ج��وه��رات  ال�صاعات  �صناعة 
ال�صركات  م���ن  ال���ع�������ص���رات  م��ظ��ل��ت��ه��ا  حت���ت 
ويف  اللمعة،  العاملية  التجارية  والأ���ص��م��اء 
مقدمتها اجلناج الهندي الذي ُيعد الأكرب 
يف هذه الدورة حيث ي�صم 72 �صركة تعر�ض 
اأحدث اإبداعاتها لهذا املو�صم من ت�صكيلت 

املجوهرات التقليدية واملعا�صرة.
الثانية يف  املرتبة  كونغ  ويحتل جناح هونغ 
ت�صارك حتت مظلته  العار�صني، حيث  عدد 
50 �صركة تك�صف عن اأحدث ت�صاميمها من 
يليها  الكرمية،  والأحجار  والأملا�ض  الذهب 
اجلناحني الإيطايل واللبناين الذين ي�صم 
كل واحد منهما 26 م�صاركاً، ثم اجلناحني 
الرتكي والتايلندي يف املرتبة الرابعة ب�15 
ع��ار���ص��اً، يف ح��ني ي�����ص��ارك ك��ل م��ن اجلناح 
ال�صنغافوري واملاليزي ب�13 عار�ض واأخرياً 

اجلناح ال�صيني بع�صرة عار�صني.
وي�صهد املعر�ض الذي يقام مرتني كل عام يف 
مركز اك�صبو ال�صارقة منواً �صنوياً يف اأعداد 
ال�صاعات  باأناقة  الدائم  لتاألقه  نظراً  زواره 
وبتنوع  واملا�ض  والذهب  املجوهرات  وبريق 
وال�صحوبات اجلاذبة.  والأن�صطة  الفعاليات 
ظهراً   12 م��ن  زواره  امل��ع��ر���ض  وي�صتقبل 
ولغاية 10 م�صاًء طيلة اأيام الأ�صبوع ما عدا 
يومي اخلمي�ض واجلمعة، حيث يفتح اأبوابه 
م�صاًء.  و11  ظهراً   12 بني  اخلمي�ض  ي��وم 
 3 ي��وم اجلمعة من  زواره  ي�صتقبل  يف حني 
بعد الظهر ولغاية 11 م�صاًء. و�صيكون يوم 
لل�صتمتاع  لل�صيدات  خم�ص�صاً  الأرب���ع���اء 
ولغاية  ظهراً   12 من  الت�صكيلت  باأجمل 

4 بعد الظهر.

�أدنوك للتوزيع تفتتح مر�كز جديدة ووحد�ت متنقلة
 لرتكيب �شر�ئح خدمة �أدنوك �لذكية يف خمتلف �أنحاء �لدولة

•• اأبوظبي-الفجر: 

متا�صياً مع م�صروع حمطات اخلدمة الذكية 
اإلكرتونية  دف��ع  و�صائل  توفري  اإىل  ال��ه��ادف 
اآمنة و�صل�صة لعملئها عرب خدمة حمفظة 
اأدنوك للتوزيع  اأعلنت �صركة  اأدنوك الذكية، 
ال�صرائح  ت��رك��ي��ب  م���راف���ق  يف  ال��ت��و���ص��ع  ع���ن 
ال���ذك���ي���ة م����ن خ�����لل ف���ت���ح م����راك����ز جديدة 
اأنحاء  خمتلف  يف  متنقلة  وح���دات  واإط���لق 
نظام  تطوير  ال�صركة  توا�صل  حيث  الدولة، 
ال�صرائح الذكية التي يتم تركيبها على اأبواب 
املركبات، وذلك لدعم خطتها  خزانات وقود 

الرامية لعتمادها بديًل لبطاقات رحال. 
حت�صني  يف  ال��ذك��ي��ة  اأدن����وك  خ��دم��ة  وت�صاهم 
وتوفري  بالوقود،  التزود  يف  العملء  جتربة 
ال���وق���ت، وت��ق��ل��ي��ل م�����ص��ت��وي��ات ازدح�����ام اأوق���ات 
الذروة يف حمطات اخلدمة. وتتيح اخلدمة 
حمفظة  بنظام  امل�صجلني  للعملء  الذكية 
الوقود  تعبئة  تكلفة  ت�صديد  اإمكانية  اأدن��وك 
حمطات  يف  ال���ذك���ي���ة  ال�������ص���رائ���ح  ب���وا����ص���ط���ة 
اخلدمة وبطاقة اأدنوك بل�ض ، كما باإمكانهم 
الهوية  ب��ط��اق��ة  ع��رب  امل�����ص��رتي��ات  قيمة  دف���ع 
ال�صادرة عن هيئة الإمارات للهوية، وبطاقة 
اأدن������وك ب��ل�����ض وذل����ك م���ن خ��لل��ه��ا ربطهما 

الكرتونياً بح�صاب حمفظة اأدنوك.
ال�صرائح  امل��راك��ز اجل��دي��دة لرتكيب  وت��ت��وزع 
ك��ل م��ن حمطة خ��دم��ة الرمز  ال��ذك��ي��ة على 
باأبوظبي، حمطة خدمة  يف منطقة م�صفح 
الواقعة يف  الذكية  ال�صرائح  رب��دان لرتكيب 
ب��اأب��وظ��ب��ي، حم��ط��ة خدمة  امل�����ص��رف  منطقة 
اإىل مركز  اإ�صافة  اإم��ارة عجمان،  الطلع يف 
فلج  منطقة  يف  للمركبات  الفني  الفح�ض 

ال�صركة  وتعمل  ه��ذا  ال��ع��ني.  مبدينة  ه���زاع 
على تطوير مراكز اأخرى جديدة يف خمتلف 
قامت  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  الدولة.   مناطق 
اأدنوك للتوزيع بتطوير وحدات عمل متنقلة 
ت��ق��دم خ��دم��ات تركيب ال�����ص��رائ��ح ال��ذك��ي��ة يف 
عملئها  لأ�صاطيل  ال��دول��ة  م��واق��ع  خمتلف 
م���ن ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات، ب��ي��ن��م��ا يجري 
ت��ف��ع��ي��ل ه���ذه الوحدات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً 
املتنقلة خلدمة كبار ال�صخ�صيات التي �صتتيح 
اأمام عملء ال�صركة اإمكانية تركيب ال�صرائح 
الذكية على مركباتهم يف منازلهم اأو اأماكن 

عملهم على م�صتوى الدولة. 
من  امل�صبق  الدفع  خدمة  عملء  و�صيتمكن 
الت�صجيل  من  م�صتقبًل  واملوؤ�ص�صات  الأف��راد 
ومتابعة ح�صاباتهم عرب قرابة 200 حمطة 
خ���دم���ة ذك���ي���ة يف خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال���دول���ة، 

الذكية  ال�صرائح  تركيب  مراكز  اإىل  اإ�صافة 
ح�صرت  وقد  هذا  الغر�ض.  لهذا  املخ�ص�صة 
ال�صرائح  ت��رك��ي��ب  ع��م��ل��ي��ات  تنفيذ  ال�����ص��رك��ة 
امل��درب��ة فح�صب.  وقال  الفنية  ال��ك��وادر  عرب 
الرئي�ض  ال��را���ص��دي،  مبارك  �صعيد  املهند�ض 
 : للتوزيع  اأدن��وك  ل�صركة  بالإنابة  التنفيذي 
من  ق�صرية؛  زمنية  ف��رتة  غ�صون  يف  متكنا 
األف �صريحة ذكية على   20 تركيب وتفعيل 
مركبات عملئنا احلري�صني على ال�صتفادة 
من هذه التقنية احلديثة التي ت�صّرع عملية 
بالوقود. ويف ظل تزايد الطلب على  التزود 
اأك��رب من  اإىل تركيب ع��دد  اخل��دم��ة، نهدف 
العامني  خ��لل  لعملئنا  الذكية  ال�صرائح 
امل��ق��ب��ل��ني، الأم������ر ال�����ذي ح��ث��ن��ا ع��ل��ى توفري 
الكوادر الفنية املتخ�ص�صة الكافية ل�صتكمال 
عمليات تركيب ال�صرائح الذكية وفقاً لأعلى 

اإن خدمة الدفع  الرا�صدي  املعايري. واأ�صاف 
�صداد  نظام  ال�صركة  لعملء  �صتوفر  الذكي 
ح�صاباتهم  اإدارة  من  ومتكنهم  و�صل�ض،  اآم��ن 
اجلديدة  التقنية  ه��ذه  اأن  واأك��د  الكرتونياً. 
حتديد  اإم��ك��ان��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  ل��ع��م��لء  �صتتيح 
ف�صًل  بالوقود  التزود  لعمليات  ميزانياتهم 
ع��ن م��ي��زة احل�����ص��ول ع��ل��ى خ��دم��ات التعبئة 

ب�صكل اأ�صرع واأ�صهل.
توا�صل  للتوزيع  اأدن���وك  اأن  الرا�صدي  واأّك���د 
اإىل  لف��ت��اً  للم�صتقبل،  الطموحة  خططها 
جزء  هي  الذكية  ال�صرائح  تقنية  تطبيق  اأن 
اأ���ص��ا���ص��ي م���ن ت��ل��ك اخل���ط���ط ال��ق��ائ��م��ة على 
البتكار، وم�صدداً على اللتزام با�صرتاتيجية 
اأدنوك 2030 للنمو الذكي، ملا فيه تطوير 
الرا�صدي:  بالأداء. واختتم  العمل والرتقاء 
الدفع اجلديدة  ب��اأن خيارات  ثقة  نحن على 

اخلدمة  مبحطات  النتظار  فرتات  �صتجعل 
عملئنا  ر�صا  م�صتويات  م��ن  وت��ع��زز  اأق�صر 
وتوفر لهم راحة البال. كما �صيجعل النظام 
الذكي خدمة التزود بالوقود اأكرث اأماناً مع 
اإمكانية حتديد املركبات بدقة واحلفاظ على 

�صجلت عمليات �صراء الوقود .
جتدر الإ�صارة اإىل اأن �صبكة حمطات اخلدمة 
الذكية التابعة ل�صركة اأدنوك للتوزيع ت�صم 
حالياً 210 حمطة يف جميع اأنحاء الدولة، 
علماً اأن خيارات الدفع اللكرتونية الأخرى 
م��ث��ل رح����ال وب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان م��ت��اح��ة يف 
اأدنوك للتوزيع. هذا وتعمل  جميع حمطات 
ال�صركة ل�صتكمال منظومة اخلدمة الذكية 
القليلة  الأ����ص���ه���ر  غ�����ص��ون  ك��ام��ل يف  ب�����ص��ك��ل 
القادمة على اأن يتم ت�صغيلها ب�صكل كامل مع 

نهاية الربع الثاين من عام 2018. 

�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية ي�شارك يف �أ�شبوع جيتك�ص للتقنية 2017 
تكنولوجيا  لقطاع  امل�صرتكة  التحتية  بالبنية  والرت��ق��اء 
متطلبات  مراعاة  مع  البتكار  اإىل  م�صتندين  املعلومات، 
اإلكرتونية متخ�ص�صة  املتعاملني يف توفري قنوات رقمية 
تتوافق مع اأعلى املعايري الدولية يف جمال خدمات اأ�صواق 
لأجل  ذل���ك  و  وال��رق��م��ي��ة،  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ال��ي��ة  الأوراق 
بهدف  امل�صتثمرين  مع  التوا�صل  واأ�صاليب  قنوات  تنويع 
اأكرب  اإىل  اخل��دم��ات  و���ص��ول  ول�����ص��م��ان  ت��ع��زي��ز جتربتهم 
احلكومي  التكامل  عملية  اإث��راء  مع  املتعاملني  من  ع��دد 
بالأجهزة  خا�صة  رقمية  وح��ل��ول  من�صات  ت�صميم  ع��رب 
الذكية وامل��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة  واأك���د على ام��ت��لك �صوق 
عاملية  ذات معايري  لبنية حتتية  املالية  ل��لأوراق  اأبوظبي 
ال�صوق  و�صعي  املتنوعة،  املالية  الأوراق  وت���داول  لإدراج 
الدائم لتطوير نظم اإلكرتونية و رقمية فاعلة ومبتكرة، 
تعك�ض م�صرية التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها الإمارة على 
احلكومة  واأه��م��ي��ة  دور  م��ع  وتتما�صى  الأ���ص��ع��دة  خمتلف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائد  املايل  ال�صوق  املالية،  ل��لأوراق  اأبوظبي  اأعلن �صوق 
اأبوظبي؛  حكومة  جناح  �صمن  م�صاركته  عن  املنطقة،  يف 
واملزمع   2017 للتقنية  جيتك�ض  اأ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
يف  واملعار�ض  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  مركز  يف  تنظيمه 
للتعريف  اجل���اري،  اأكتوبر  و12   8 بني  الواقعة  الفرتة 
باأحدث خدماته الإلكرتونية و الرقمية يف جمال الأوراق 
وتداولت  تعاملت  لتي�صري  خ�صي�صاً  وامل�صممة  املالية، 
امل�صتثمرين و ذلك �صمن اإطار حتوله ل�صوق مايل رقمي. 
با�صتعرا�ض  امل��ال��ي��ة  ل������لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  و���ص��ي��ق��وم 
اأحدث خدماته لتطبيقات الأجهزة الذكية للم�صتثمرين 
�صيتاح  ك���م���ا  ال�������ص���وق.  وال��ت��ط��ب��ي��ق اخل����ا�����ض مب���وظ���ف���ي 
اأ����ص���ب���وع ج��ي��ت��ك�����ض فر�صة  ال�������ص���وق يف  م��ن�����ص��ة  ل����زائ����ري 
ال�  بتقنية  الإل��ك��رتوين  الت�صويت  خا�صية  على  التعرف 

و الذي كان ال�صوق اأول �صوق مايل يف   Blockchain
واأي�صاً  اأفريقيا يطلقها  الأو�صط و �صمال  ال�صرق  منطقة 
نظام ذكاء الأعمال، ف�صًل عن حتديثات من�صة الكتتاب 
اأي�صاً  و   eKtetab ب��ال�����ص��وق   اخل��ا���ص��ة  الل���ك���رتوين 
و�صت�صهد  لل�صوق.   الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  التحديثات 
املالية عقد جمموعة من  ل��لأوراق  اأبوظبي  �صوق  من�صة 
حيث  يومياً،  م�صابقتني  مبعدل  وال�صحوبات  امل�صابقات 
�صيتم توجيه اأ�صئلة لزوار اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية 2017 
ال�صوق واخلدمات التي يوفرها، و�صت�صمل اجلوائز  حول 
اأجهزة  الذكية،  اأب��ل  �صاعات  الفائزون  بها  �صيحظى  التي 
ويف تعليقه على هذه امل�صاركة،  اأيباد، واأجهزة اأيفون 8.  
اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ض  البلو�صي،  را�صد  ق��ال 
املالية  ل����لأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  امل��ال��ي��ة: يلتزم  ل����لأوراق 
التحول  بالعمل نحو رفد اجلهود احلكومية يف مبادرات 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  احلكومية  للخدمات  ال�صامل  الرقمي 

اأبوظبي. وقال البلو�صي:  اأهداف خطة  الرقمية يف �صوء 
على  العلقة  ذات  اجلهات  خمتلف  مع  وبالتعاون  نعمل 
تعزيز جودة اخلدمات وتي�صريها وتقدمي حلول مبتكرة 
املتعاملني  متطلبات  يلبي  مبا  والكفاءة  بال�صرعة  تت�صم 
ويرفع من م�صتوى ر�صاهم عن اخلدمات املقدمة.  جتدر 
اأهم املعار�ض  اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية من  اأن  اإىل  الإ�صارة 
امل��ع��ل��وم��ات والت�����ص��ال يف منطقة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف ق��ط��اع 
مثالية  من�صة  ويعد  اأفريقيا،  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 
الإلكرتونية  واخل��دم��ات  التقنيات  خمتلف  ل�صتعرا�ض 
جمتمع  بناء  يف  احلكومية  باجلهود  وللتعريف  والذكية، 
رقمي متكامل قائم على املعرفة، كما يتيح اأ�صبوع جيتك�ض 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  خمتلف  مع  للتوا�صل  هامة  فر�صة 
ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ض ب��ه��دف تبادل 
اخلربات والطلع على اأحدث التقنيات يف جمال تقدمي 

اأف�صل اخلدمات املالية واأكرثها كفاءة. 
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�أ�شو�ق �ملال �لإمار�تية تو��شل 
مكا�شبها بدعم �لعقار و�ل�شتثمار 

•• اأبوظبي-وام:

وا�صلت اأ�صواق املال الإماراتية مكا�صبها خلل جل�صة ام�ض بدعم من بع�ض 
اأ�صهم قطاعي العقار وال�صتثمار بالإ�صافة اىل �صريحة من اأ�صهم �صركات 
التاأمني التكافلي التي �صهدت عمليات جتميع عليها ما اأ�صهم يف �صعودها 

اىل م�صتويات �صعرية تعد الأوىل من نوعها منذ اكرث من ا�صبوعني.
م�صتوى  بالغا   0.25% بن�صبة  امل���ايل  دب��ي  ل�صوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ص��ر  وارت��ف��ع 
3570 نقطة يف ما اغلق املوؤ�صر العام ل�صوق اأبوظبي للأوراق املالية على 

مكا�صب بن�صبة %0.31 عند 4441 نقطة.
من  الك��رب  اجل��زء  توجه  �صهدت  ام�ض  جل�صة  اإن  ال�صوق  يف  و�صطاء  وق��ال 
بعد  ج��ي��دة  بن�صب  �صعدت  ال��ت��ي  التكافلي  ال��ت��اأم��ني  اأ���ص��ه��م  نحو  ال�صيولة 
ل  النتقائي  ال�صراء  عمليات  اأن  موؤكدين  ال�صابقة..  الي��ام  يف  انخفا�صها 

زالت م�صتمرة على بع�ض الأ�صهم الثقيلة.
8.54 دره��م وحل��ق به يف نف�ض  اإعمار ع��اد اىل الرت��ف��اع بالغا  وك��ان �صهم 
الجتاه �صهم داماك اىل م�صتوى 3.83 درهم وكذلك اأرابتك ال�صاعد اىل 
التاأمني مرتفعا  اأكرب املكا�صب يف قطاع  اأمان  2.86 دره��م.. و�صجل �صهم 

بن�صبة %3 تقريبا ومغلقا عند 0.929 درهم.
2.33 درهم كما لعب  ال��دار اىل م�صتوى  ارتفع �صهم  العا�صمة  ويف �صوق 
�صهم بنك ابوظبي الول دورا يف دعم الغلق الخ�صر �صاعدا اىل 10.35 

درهم ودانة غاز اىل 74 فل�صا.
وعلى �صعيد ال�صيولة بلغت قيمة ال�صفقات املربمة يف ال�صوقني نحو 200 
نفذت  �صهم  مليون   147 اىل  املتداولة  الأ�صهم  وو�صل عدد  دره��م  مليون 
61 �صركة جرى تداولها  اأ�صهم  2426 �صفقة. ومن اجمايل  من خلل 
�صركة   25 اأ�صهم  اأ�صعار  انخفا�ض  �صركة مقابل   26 ا�صهم  ا�صعار  ارتفعت 
واأكتفت اأ�صهم 10 �صركة بالإغلق عند نف�ض م�صتوياتها يف اليوم ال�صابق.

بح�سور ممثلني من جمل�س االأعمال ال�سيني
 �قت�شادية دبي تعقد ور�شة 

توعية �لأعمال باللغة �ل�شينية 
•• دبي-الفجر: 

ور�صة  دبي  اقت�صادية  يف  امل�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  عقد 
الأعمال  جمل�ض  م��ن  ممثلني  بح�صور  ال�صينية  باللغة  الأع��م��ال  توعية 
الأعمال.  رج��ال  وواج��ب��ات  بحقوق  الوعي  ح��ول  نقا�صات  تخللها  ال�صيني 
البيئة  بتنظيم  دب���ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ت��زام  اإط����ار  يف  ال��ور���ص��ة  تنظيم  وي��اأت��ي 
التجارية، وتعزيز تعاونها مع جمتمع الأعمال الذي يتخذ من اإمارة دبي 
من�صة ملزاولة الأعمال التجارية. ويهدف قطاع الرقابة التجارية وحماية 
امل�صتهلك يف اقت�صادية دبي اإىل رفع م�صتوى الوعي لدى التجار ال�صينني 
مبا  وذل��ك  الطرفني،  حقوق  ت�صمن  التي  بالقوانني  تعريفهم  طريق  عن 
يتما�صى مع روؤية حكومة دبي القائمة على تعزيز مبداأ ال�صفافية واحليادية 

يف التعاملت التجارية.
الإل��ك��رتون��ي��ات والأغ���ذي���ة والتجزئة  ق��ط��اع  امل��ج��ل�����ض م��ن  واأب�����دى ممثلو 
وال�صناعة، اهتماما �صريحاً مبعرفة الإجراءات الإدارية والرقابية اخلا�صة 
تطلقها.  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  امل�صتهلك،  وح��م��اي��ة  التجارية  ال��رق��اب��ة  بقطاع 
واأبدى احل�صور ا�صتعدادهم للتعاون يف املبادرات امل�صرتكة بني القطاعني 
احلكومي واخلا�ض.  وقال اأحمد الروم املهريي، مدير اأول توعية الأعمال 
خلل  من  القطاع  ي�صعى  امل�صتهلك:  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  يف 
الور�ض التوعوية اإىل تعريف التجار باإجراءات تقدمي ال�صكاوى التجارية 
الإجراءات الإدارية والرقابية لتوعية الأعمال، بالإ�صافة اإىل تعميم ثقافة 
التعامل التجاري ال�صحيح بني التجار يف اإمارة دبي من جهة ليت�صنى لهم 

معرفة حقوقهم وواجباتهم من جهة اأخرى .
التجارية مهمة ا�صرتاتيجية، كما  واأ�صاف املهريي: باتت حماية الأعمال 
ال�صتفادة  جانب  اإىل  ال�صركات  مل�صاعدة  ي��وم  بعد  يوماً  اأهمية  ت��زداد  اأنها 
الفريدة  اأف����ك����اره����م  م����ن  ال���ك���ام���ل���ة 
واملبتكرة. ونثق باأن وقوفنا جنبا اإىل 
جنب مع القطاع اخلا�ض على نف�ض 
القيم والأهداف �صوف ي�صاعدنا على 
لتعزيز  اأك����رث جن���اح���اً  اإي���ج���اد ط���رق 
ع���ل���ى حقوق  واحل����ف����اظ  الب����ت����ك����ار، 
التجارية  والعلمة  الفكرية  امللكية 

لل�صركات الكربى . 
وقام اأحمد ناجي، مدير ق�صم حماية 
ب���اإدارة  دب���ي،  اقت�صادية  يف  الأع��م��ال 
امل�صاكل  اأه����م  ح����ول  ن��ق��ا���ص��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
الأعمال  جمال�ض  لها  تتعر�ض  التي 
اأهم  على  والتعرف  تفاديها،  وكيفية 
ال���ت�������ص���اوؤلت وال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي تثري 
ا�صتعرا�ض جهود  اإىل جانب  ال�صيني،  التجار من جمل�ض الأعمال  اهتمام 

اقت�صادية دبي يف معاجلة ال�صكاوى وفق اأف�صل املعايري املتبعة.
ومت تقدمي عر�ض تو�صيحي للمهام والإجراءات التي تقوم بها اإدارة حماية 
القطاع  املهمة يف  املبادرات  بع�ض  والنقا�ض حول  ال�صينية  باللغة  الأعمال 
مثل املفت�ض الذاتي ويوم اللتزام التجاري وبرنامج احمي فكرتك وتفتي�ض 

�صعادة ملن هم حديثي الن�صاأة من اأ�صحاب ال�صركات.

حمد�ن بن حممد يفتتح �شوق م�شاريع �ل�شباب �لعربي
•• دبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي اأن دعم ال�صباب يف 
العامل العربي ورعايتهم وفتح اأبواب الأمل 
ومزيد من الفر�ض لهم وتعزيز الثقة بهم 
اأفكارهم وم�صاعدتهم على تنفيذها  وتبني 
وتطويريها على �صكل م�صاريع تكنولوجية 
تواكب التوجهات العاملية هو اأف�صل �صمانة 
لل�صعوب  ال��رخ��اء  يحقق  م��زده��ر  مل�صتقبل 

ويتيح للدول موقعاً تناف�صياً اأف�صل عاملياً.
الأغلى  ال���رثوة  ه��م  ال�صباب  �صموه:  وق���ال 
احللول  وابتكار  للتطوير  الأه��م  والطاقة 
اأفكارهم  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  واأن  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
لبناء  الأج���دى  ال�صتثمار  ه��و  وتطلعاتهم 
دولة  ق��ي��ادة  ب��ه  ام��ن��ت  م��ا  وه����ذا  امل�صتقبل 
الإمارات وعملت على متكينهم من امل�صاركة 
الفاعلة يف خمتلف جمالت احلياة وتعزيز 

دورهم يف ر�صم امل�صتقبل.
�صوق  اليوم  �صموه  افتتاح  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
على  يركز  ال��ذي  العربي  ال�صباب  م�صاريع 
امل�����ص��اري��ع ال��رق��م��ي��ة ال��ن��ا���ص��ئ��ة وي��ه��دف اإىل 
نوعها  من  الأوىل  التفاعلية  املن�صة  تهيئة 
بني ال�صباب ورواد الأعمال وامل�صتثمرين يف 
العربي  امل�صتوى  على  التكنولوجيا  قطاع 
ال�صيخ مكتوم بن حممد بن  بح�صور �صمو 
ومعايل  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
حممد بن عبد اهلل القرقاوي وزير �صوؤون 
�صما  وم��ع��ايل  وامل�صتقبل  ال�����وزراء  جمل�ض 
امل���زروع���ي وزي����رة دولة  ف��ار���ض  ب��ن��ت �صهيل 
امل�صوؤولني  كبار  من  وع��دد  ال�صباب  ل�صوؤون 

وامل�صتثمرين من املنطقة والعامل.
من�صات  ت���ف���ق���ده  خ�����لل  ����ص���م���وه  واأع��������رب 
فخره  ع��ن  الفعالية  يف  امل�صاركة  امل�صاريع 
ب��امل�����ص��ت��وى امل��ت��م��ي��ز لأف���ك���ار ال�����ص��ب��اب التي 
م�صاريع  اإىل  حتولت بجهودهم وعزميتهم 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا رق��م��ي��ة ن��ا���ص��ئ��ة واع����دة ت�صنع 
ق�����ص�����ض جن�����اح ملهمة  ال���ف���ر����ض ومت���ث���ل 
لأقرانهم يف العامل العربي وت�صهم يف اإعداد 

تلقت طلبات م�ساركة من 1100 �سركة ابتكارية من االإمارات والعامل

�ل�شركات �لعاملية و�ملحلية تت�شارع للم�شاركة يف �لدورة �لثالثة من برنامج م�شرعات دبي �مل�شتقبل

واأ�صاف: يعد الربنامج اليوم من�صة مثالية 
خلل  م��ن  امل�صتقبل  م��لم��ح  ل��ر���ص��م  ب����ارزة 
ابتكاراً  ال�صركات  واأك��رث  العقول  اأب��رز  جمعه 
ع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال����ع����امل ل��ل��ع��م��ل م����ع كربى 
املوؤ�ص�صات واجلهات احلكومية يف الإمارة من 
التي  للتحديات  ا�صتباقية  حلول  و�صع  اأج��ل 
امل�صتقبل  يف  الرئي�صية  القطاعات  �صتواجه 
بال�صتفادة من التطورات التكنولوجية التي 

ي�صهدها العامل. 
ابتكارية  �صركات  مب�صاركة  ف��خ��ورون  ونحن 
الربنامج،  احلالية من  ال���دورة  اإم��ارات��ي��ة يف 
العالية  الكفاءة  امل�صاركة  ه��ذه  تعك�ض  حيث 
والقدرة الكبرية لهذه ال�صركات على تقدمي 
ال�صركات  ل��ك��ربى  مناف�صة  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 

العاملية . 
طريان االإمارات تن�سم للربنامج

وت�صهد الدورة الثالثة من برنامج م�صرعات 
اإىل  الإم��ارات  ان�صمام طريان  امل�صتقبل  دبي 
حتديات  وو�صعت  امل�صاركة  املوؤ�ص�صات  قائمة 
وتهدف  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  ت��واج��ه  م�صتقبلية 
اأك����رث ال�����ص��رك��ات ع��ل��ى م�صتوى  ل��ل��ع��م��ل م���ع 
اب��ت��ك��اراً على و�صع احل��ل��ول وحتويل  ال��ع��امل 
ا�صتدامة  تدعم  فر�ض  اإىل  التحديات  ه��ذه 

منو القطاع.

نخبة من كربى �سركات التكنولوجيا
برنامج  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال�������دورة  ان��ط��ل��ق��ت  و 
م�صرعات دبي امل�صتقبل يف الثاين من اكتوبر، 

نخبة  مب�صاركة  اأ�صابيع،  ت�صعة  ملدة  وت�صتمر 
من اأكرب واأهم �صركات التكنولوجيا يف دولة 
اإم  ب��ي  اآي  �صركة  ومنها  وال��ع��امل،  الإم�����ارات 
العاملية التي تعمل يف جمال ت�صنيع وتطوير 
الوليات  ومقرها  والربجميات  احلوا�صيب 
و  فنلندا،  وم��ق��ره��ا  نوكيا  و���ص��رك��ة  امل��ت��ح��دة، 
اإل جي لللكرتونيات ومقرها كوريا  �صركة 

اجلنوبية. 

التوزيع اجلغرايف لل�سركات 
ال��دورة احلالية حلت دولة الإمارات  وخلل 
يف املرتبة الثانية مع ان�صمام 9 �صركات اإىل 
الربنامج لت�صكل %20 من امل�صاركات، وهو 
ال�صابقة،  ال����دورات  يف  الطلبات  ع��دد  �صعف 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن برنامج م�صرعات دبي امل�صتقبل ، اإحدى 
مبادرات موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل عن م�صاركة 
رائ��دة من خمتلف دول  ابتكارية  46 �صركة 
�صركات   9 منها  ال��ث��ال��ث��ة،  دورت����ه  ال��ع��امل يف 

ابتكارية من دولة الإمارات. 
ومت اخ��ت��ي��ار ه���ذه ال�����ص��رك��ات م��ن ب��ني اأكرث 
يف  للم�صاركة  ت��ق��دم��ت  ���ص��رك��ة   1100 م��ن 
ال��ربن��ام��ج ال���ذي ي��ع��د اأك���رث ب��رام��ج ت�صريع 
العامل.  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ج���اذب���ي���ة  الأع����م����ال 
وي�����ص��ع��ى ال���ربن���ام���ج يف دورت�����ه ال��ث��ال��ث��ة اإىل 
املبتكرة  الأف����ك����ار  م���ن  جم��م��وع��ة  م��ن��اق�����ص��ة 
وو�صع الروؤى حول �صكل م�صتقبل القطاعات 
فعالة  حلول  ابتكار  على  والعمل  احليوية، 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ���ص��ت��واج��ه امل��ج��ت��م��ع��ات يف 
امل�صتقبل، وحتويلها اإىل فر�ض حتفز م�صرية 
حتقيق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، واإيجاد 

م�صتقبل اأف�صل للأجيال القادمة. 
وقال خلفان بلهول، املدير التنفيذي مل�صرعات 
م�صرعات  ب��رن��ام��ج  ي��وا���ص��ل  امل�صتقبل:  دب���ي 
التي  ومتيزه  جناحه  م�صرية  امل�صتقبل  دب��ي 
الروؤية  لرتجمة  اأعماله  اإط��لق  منذ  بداأها 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  امل�صتقبلية 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الدولة  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���ص��د 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  رئي�ض جمل�ض 
وتوجيهات �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض جمل�ض 
ل��ل��م�����ص��ت��ق��ب��ل، تر�صيخ  دب���ي  اأم���ن���اء م��وؤ���ص�����ص��ة 
مكانته كاأكرث برامج ت�صريع الأعمال جاذبية 
واأ�صرعها منواً على م�صتوى العامل، وهو ما 
يوؤكد على املكانة املرموقة التي متكنت دبي 
امل�����ص��ت��وي��ات، ويف  ع��ل��ى ج��م��ي��ع  م��ن حتقيقها 

جمال ا�صت�صراف و�صناعة امل�صتقبل. 

وتوزعت امل�صاركات املتبقية على 10 �صركات 
من الوليات املتحدة الأمريكية لتحل بذلك 
من   22% على  وت�صتحوذ  الأول  امل��رك��ز  يف 
الدورة  يف  امل�صاركة  ال�صركات  ع��دد  اإج��م��ايل 
احلالية من الربنامج. وحلت اململكة املتحدة 
يف املرتبة الثالثة 8 �صركات ابتكارية لت�صكل 
 3 وكندا  �صركات،   4 النم�صا  وتلتها   ،17%
و�صركتان  نيوزلندا،  من  و�صركتان  �صركات، 
من �صنغافورة، وواح��دة من كل من ال�صني، 
اأفريقيا،  وجنوب  ولبنان،  وهنغاريا،  واأملانيا، 

واإ�صبانيا، كوريا اجلنوبية، وهولندا.

تعاون يف امل�سرعات االن�سانية
برنامج  اأب������رم  احل���ال���ي���ة،  ال�������دورة  وخ�����لل 
مع  ت��ع��اون  اتفاقية  امل�صتقبل  دب��ي  م�صرعات 
موؤ�ص�صة دبي العطاء للعمل معاً على حتقيق 
ا�صتقطبت  التي  الإن�صانية  امل�صرعات  اهداف 
ثلث �صركات عاملية وحملية، مبا فيها �صركة 
من الوليات املتحدة الأمريكية �صركتني من 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

جناح الفت يف الدورات ال�سابقة
وكانت الدورتان الأوىل والثانية من الربنامج 
الذي تديره موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل حققتا 
جن���اح���اً ك���ب���رياً، ح��ي��ث ا���ص��ت��ق��ط��ب اأك����رث من 
حتديات  حل���ل  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ط��ل��ب   4،000
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة. ويف 
 19 ال��دورة الأوىل من الربنامج مت توقيع 
ارت��ف��ع ع��دد مذكرات  بينما  ت��ف��اه��م،  م��ذك��رة 
التفاهم التي وقعتها اجلهات احلكومية مع 
مذكرة   28 اإىل  لت�صل  البتكارية  ال�صركات 
اأن ت�صهد  امل��ت��وق��ع  ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة، وم��ن  يف 
ال����دورة ال��ث��ال��ث��ة ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ت�صهم يف 

تطبيق اأكرث احللول امل�صتقبلية احلديثة.

ريادة الأعمال لديهم.
جتمع  اأول  يعترب  ال���ذي  ال�����ص��وق  وي�صتمر 
النا�صئة  ال���رق���م���ي���ة  ال�������ص���ب���اب  مل�������ص���اري���ع 
وامل�صتثمرين العرب حتى 5 اأكتوبر اجلاري 
العا�صرة  ال�����ص��اع��ة  الإم�����ارات م��ن  اأب����راج  يف 
�صباحاً حتى ال�صاد�صة م�صاًء وميثل من�صة 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اع��ل ب��ني رواد الأع���م���ال من 
خمتلف  من  وامل�صتثمرين  العرب  ال�صباب 
اأنحاء العامل ما يوؤ�ص�ض ملنظومة تعزز ريادة 
الأعمال يف املجالت القت�صادية والإبداعية 
ن�صاطاتهم  من����و  وب����ال����ت����ايل  وامل���ع���رف���ي���ة 
�صوق  اإط���لق  اأن���ه مت  اإىل  ي�صار  ال��ت��ج��اري��ة. 
بالتعاون مع عدد  العربي  ال�صباب  م�صاريع 
���ص��رك��ة مبادلة  ال�����ص��رك��ات منهم  اأب����رز  م��ن 
الأمريكية   SXSW و�صركة  لل�صتثمار 
ال�صباب  ل��ي�����ص��ارك��وا  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
خربتهم يف جمال ريادة الأعمال وي�صيفوا 
لل�صوق من خلل خلق  ا�صرتاتيجية  قيمة 

فر�ض للتعاون وتبادل املعرفة. 

اأجيال �صابة موؤهلة وقادرة على ابتكار حلول 
للتحديات التي تواجه جمتمعاتهم.

التكنولوجيا  “م�صاريع  ����ص���م���وه:  وق�����ال 
ال��رق��م��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ���ص��اه��دت��ه��ا اليوم 
اإبداعية  متميزة  روؤي����ة  تعك�ض  ال�����ص��وق  يف 
ل��ل�����ص��ب��اب ال��ع��رب��ي وق���درت���ه ع��ل��ى الإجن�����از 
وتعرب عن وعي عال بالتحديات امل�صتقبلية 
واأهمية التكنولوجيا يف طرح حلول مبتكرة 
لريادة  كاأ�صا�ض  التقنيات  اأحدث  با�صتخدام 
مل�صرية  اأف�صل  يب�صر مب�صتقبل  ما  الأعمال 

التنمية امل�صتدامة يف الوطن العربي”.
وت��ف��ق��د ���ص��م��وه خ����لل اجل���ول���ة ع�����دداً من 
الرقمية  التكنولوجيا  م�����ص��اري��ع  من�صات 
وا�صتمع  ال��ع��رب  ال�صباب  بها  ي�صارك  التي 
تطويرها  م���راح���ل  ع���ن  ����ص���رح  اإىل  م��ن��ه��م 
واأه��م��ي��ت��ه��ا يف تطوير  اإن�����ص��ائ��ه��ا  وظ�����روف 
حلول مبتكرة يف خمتلف القطاعات.. كما 
اإىل �صرح قدمته معايل �صما  ا�صتمع �صموه 
ع��دد من  امل��زروع��ي خ��لل جل�صة ح�صرها 

التكنولوجيا  قطاع  يف  العرب  امل�صتثمرين 
الرقمية عن حالة ريادة الأعمال يف العامل 
العربي وا�صرتاتيجية دعم ومتكني ال�صباب 
م�صاركاتهم  وتعزيز  قدراتهم  وبناء  العرب 
ال�صيخ حمدان  �صمو  التقى  املجتمعية. كما 
جمموعة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
التوا�صل  و�صائل  يف  املوؤثرين  ال�صباب  من 
بفعاليات  م�����ص��ارك��ت��ه��م  اأث���ن���اء  الج��ت��م��اع��ي 
�صوق م�صاريع ال�صباب العربي وتبادل �صموه 
وروؤاهم  طموحاتهم  ح��ول  احلديث  معهم 

امل�صتقبلية.
ويجمع �صوق م�صاريع ال�صباب العربي الذي 
مقره  يف  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ب��اب  م��رك��ز  ينظمه 
نا�صئة  100 �صركة رقمية  اأكرث من  بدبي 
والكربى من  الأوىل  فريدة هي  يف من�صة 
ن��وع��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة وغ��ط��ت م�����ص��اري��ع رواد 
املن�صة  هذه  يف  امل�صاركني  ال�صباب  الأعمال 
القطاعات احليوية  جمموعة متنوعة من 
التي تخدم الحتياجات امل�صتقبلية يف كافة 

الرقمي  والتعليم  ال�صحة  منها  امل��ج��الت 
الفرتا�صي  وال���واق���ع  الأ���ص��ي��اء  واإن���رتن���ت 
ال�صتهلكية  واخلدمات  املعلومات  وتقنية 
وال�صت�صارية اللكرتونية وغريها الكثري.

ويف ���ص��ي��اق م��ت�����ص��ل ح��ّل��ت دول����ة الإم������ارات 
وجمهورية  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
الأوىل  ال��ث��لث  امل��رات��ب  يف  العربية  م�صر 
امل�����ص��ارك��ة يف �صوق  ال�����دول  ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
م�صاريع ال�صباب العربي ومثل ال�صباب من 
ب��امل��ائ��ة من   64 ال��ث��لث م��ا ن�صبته  ال���دول 
العربية  الرقمية  املن�صة  امل�صاركني يف هذه 
ولبنان  الأردن  من  م�صاركات  �صهدت  التي 
والكويت  وال��ب��ح��ري��ن  وال�����ص��ودان  و���ص��وري��ا 
وعمان  واليمن  وامل��غ��رب  واجل��زائ��ر  وليبيا 

وفل�صطني والعراق وتون�ض.
العربي  ال�صباب  م�صاريع  �صوق  يف  و���ص��ارك 
الرقمية النا�صئة نحو 80 م�صتثمرا اأعربوا 
عن اهتمامهم مب�صاريع ال�صباب و�صاركوهم 
مهارات  تطوير  بهدف  العملية  خرباتهم 

كهرباء دبي حتقق تقدما ملحوظا يف در��شات �لأعمال �لهند�شية مل�شروع �ملحطة �لكهرومائية يف حتا
حاكم دبي رعاه اهلل اأطلقنا عدة م�صاريع من �صمنها 
ملياراً  تبلغ  بتكلفة  الكهرومائية  املحطة  م�����ص��روع 

و920 مليون درهم .
يف  تعتمد  الكهرومائية  املحطة  ان  الطاير  واأ���ص��اف 
يف  املخزنة  املياه  من  ال�صتفادة  على  الكهرباء  اإنتاج 
�صد حتا الذي تبلغ �صعته التخزينية 1716 مليون 
املنطقة  يف  اإن�صاوؤه  �صيتم  علوي  اآخ��ر  وخ��زان  جالون 
نحو  وي��رت��ف��ع  ج��ال��ون  مليون   880 ب�صعة  اجلبلية 
اأوق��ات الذروة  300 مرت عن من�صوب ال�صد. وخارج 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  تعتمد  ت��ورب��ي��ن��ات  ���ص��ت��ق��وم 
النظيفة والرخي�صة ب�صخ املياه من ال�صد اإىل اخلزان 
العلوي وخلل اأوقات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع 
تكلفة الإنتاج يتم ت�صغيل توربينات ت�صتفيد من قوة 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ع��ن اإجن����از ن�صبة 
مل�صروع  الهند�صية  الأع��م��ال  درا���ص��ات  م��ن  14باملائة 
املحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بال�صتفادة من 
املياه املخزنة يف �صد حتا وذلك �صمن عقد اخلدمات 
ال�صت�صارية التي ت�صمل درا�صات الت�صميم والدرا�صات 
الهيدرو-جيولوجية واجليولوجية والبيئية واجليو-
املائية  الأنفاق  وت�صميم  العميقة  واحلفريات  تقنية 
الكهرومائية  وامل��ح��ط��ة  ال��ع��ل��وي  واخل����زان  العميقة 
وطرح مناق�صة تزويد املواد للموقع وال�صراف على 
املوقع  الن�صائية والرتكيب والختبارات يف  الأعمال 

والتد�صني.

ال�صت�صارية  اخلدمات  عقد  اأر�صت  قد  الهيئة  وكانت 
بقيمة اجمالية ت�صل اإىل نحو 58 مليون درهم على 

جمموعة اإي دي اإف EDF الفرن�صية.
الكهرباء  ل��ت��ول��ي��د  ال���ك���ه���روم���ائ���ي���ة  امل���ح���ط���ة  وت���ع���د 
الأوىل من  �صد حتا  املخزنة يف  املياه  بال�صتفادة من 
نوعها يف منطقة اخلليج العربي بقدرة انتاجية ت�صل 
بني  ي���رتاوح  افرتا�صي  وبعمر  ميجاوات   250 اىل 

60 و80 عاماً.
املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  �صعادة  وق��ال 
الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يف اإطار 
التي  حتا  ملنطقة  ال�صاملة  التنموية  للخطة  دعمنا 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم 

ان��دف��اع امل��ي��اه امل��ن��ح��درة م��ن اخل����زان ال��ع��ل��وي لإنتاج 
الكهرباء ولتزويد �صبكة الهيئة. و�صت�صل كفاءة اإنتاج 
90 باملائة مع ا�صتجابة فورية للطلب  الكهرباء اإىل 

على الطاقة خلل 90 ثانية.
وقال �صعادته: جاء اعتمادنا على الطاقة الكهرومائية 
ا�صرتاتيجية  اأه��داف  لتحقيق  احلثيث  �صعينا  �صمن 
اإىل  الإم��ارة  لتحويل   2050 النظيفة  للطاقة  دبي 
الأخ�صر  والقت�صاد  النظيفة  للطاقة  عاملي  مركز 
وزيادة ن�صبة الطاقة النظيفة يف دبي لت�صل اإىل 75 
باملائة بحلول 2050 حيث تعد الطاقة الكهرومائية 
وه���ي ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ول��ي��ده��ا من 
الطاقة  م�����ص��ادر  اأه���م  اأح���د  الكامنة  امل��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

املتجددة والنظيفة يف العامل.
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املال والأعمال

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١643
البناي  حممد  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة ١00٪  ح�صة يف  اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته   -
الرخ�صة املهنية / ح�صانة ايه بي �صي - رخ�صة رقم )526505( وذلك اىل ال�صيد/ عبداهلل 

حممد امني احمد الزرعوين - اإماراتي اجلن�صية 
وعملبن�ض املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١642
ال�صيدة/ نور بانو فايز ح�صني - هندية  اجلن�صية ترغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  50٪ وذلك اىل ال�صيد/ و�صيم احمد بن معني 
احمد - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )النجم امل�صئ لطلء املعادن( تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )540٨99( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة  

تعديلت اخرى : ل يوجد 
وعملبن�ض املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١64١

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صاه ويل �صاحب الدين - افغاين  اجلن�صية 
كندا  ور�صة جنوم  ١00٪  يف  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
ل�صيانة ال�صيارات - والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )6١32٨5( 

اىل ال�صيد/ حممد ندمي حممد نعيم خان - باك�صتاين اجلن�صية 
املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعملبن�ض 
20١3 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

 اعـــــــالن       
املرجع :20١7/797 ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ 
نازبيبي خان حممد  اجلن�صية : الإمارات - طلب الت�صديق علي حمرر يت�صمن 
والراميك(  ال��ب��لط  تركيب  لع��م��ال  )املتميز  با�صم  ال��ت��ج��اري  امل��ح��ل  ت��ن��ازل   :
  57602 : امللف  القت�صادية يف عجمان حتت رقم  التنمية  دائ��رة  واملرخ�صة من 
جان  امل  حممد  ال�صيد/  اىل  ع��ج��م��ان   و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ل��دى  وامل�صجل 
�صلطان حممود خانا - اجلن�صية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  ال�صاأن يف  ذوي  التوقيعات  بالت�صديق على   �صيقوم  بعجمان 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العلن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 
ا�صم ال�صركة:  اآر�سي فرت لتجميل ال�ساحات اخلارجية والداخلية - �س ذ م م  

ال�صكل  الثنيه الوىل -  العنوان : مكتب رقم 2509 ملك طارق حممد �صالح مو�صى - 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 660٨١2  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : ١0٨4464 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل 
دبي بتاريخ 20١7/9/١7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  20١7/9/١7 وعلى 
لتدقيق  اك�س  اأيه جي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  من 
احل�سابات  العنوان :  مكتب رقم 30٨ ملك ماجد حممد امني حممد - هور العنز �صرق  
-  هاتف  259٨9٨5-04 فاك�ض : 259٨9٨6-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : �سركة امليزان لتجارة الوقود - ذ م م  
ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية بردبي - راأ�ض اخلور ال�صناعية   S.1 العنوان : مكتب رقم
رقم    7353١4 الرخ�صة:  رق��م   - حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   - الثانية 
القيد بال�صجل التجاري : ١١73٨٨0 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ ١4/20١7/9   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  20١7/9/١7  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ال�صعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
العنز - هاتف 23٨972١-04 فاك�ض: 23٨9722-04  م�صطحباً معه كافة  - ديرة - هور 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/اأيه جي اك�س لتدقيق احل�سابات  
العنوان :  مكتب رقم 30٨ ملك ماجد حممد امني حممد - هور العنز �صرق  -  هاتف  
259٨9٨5-04 فاك�ض : 259٨9٨6-04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
لتجميل  فرت  اآر�سي  لت�صفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  م  ال�ساحات اخلارجية والداخلية - �س ذ م 
بتاريخ ١7/20١7/9  دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ ١7/20١7/9 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - دي��رة - هور العنز -  
هاتف  23٨972١-04 فاك�ض: 23٨9722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعله لت�صفية  �سركة 
امليزان لتجارة الوقود - ذ م م    وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
20١7/9/١4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 20١7/9/١4 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��له، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : الكنان لتجارة قطع الغيار - �س ذ م م   
اب��ن��اء احمد حممود  4 ملك  رق��م  ال��ع��ن��وان : حم��ل   669375 : الرخ�صة  رق��م 
ح�صن - نايف - ال�صكل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل 
الغاء  بانهاب�صدد  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: ١09425١ 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�صركة الواردة اعله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�صادية بدبي من خلل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��لل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العلن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 يف  الق�صية  رقم 2016/2543 جتاري كلي اأبوظبي 

حمكمة اأبوظبي البتدائية  
املدعية / �صركة الفارة للمقاولت  والنقليات العامة 

اخل�صم املدخل املطلوب ح�صوره / حممد ربيع عفيف عا�صور 
بال�صارة اىل احلكم ال�صادر يف الق�صية املذكورة اأعله من حمكمة ابوظبي البتدائية بتاريخ 

20١7/٨/2١ واملت�صمن ندب خبري ح�صابي 
نحيطكم علما بانه تقرر حتديد موعد اجتماع اخلربة يوم الثلثاء املوافق 20١7/١0/١0 متام 
ال�صاعة 2.00 من بعد الظهر يف قاعة اجتماعات ق�صم اخلرباء يف حمكمة ابوظبي خلف كافور ، 

 expert@darexperts.com  : علما بان الربيد اللكرتوين الر�صمي للخربة هو
 / لل�صادة  ر�صمي  توكيل  اإح�صار  �صرورة  مع  اأعله  املحددين  واملكان  املوعد  يف  احل�صور  ناأمل 
املحامني والوكلء عن اأطراف الدعوى ويف حال عدم ح�صور اأي طرف فان اخلربة �صوف ت�صتمر 

يف اأداء مهامها يف غيابه وفقا لل�صلحيات املخولة لها قانونا. 
خبري ح�صابي - حمدان زكريا عوده - رقم القيد 528     

اإعالن بالن�صر حل�صور اخل�صم املدخل/  
حممد ربيع عفيف عا�صور  
اجتماع اخلربة احل�صابية 

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن املدعي عليه مبوعد اجتماع خربة  

املدعي عليه / ئي مارت �صوبر ماركت ومتجر اق�صام - �ض ذ م م 
وميثله قانونا / راجي�ض �صريات داموداران 

يعلن اخلرب احلا�صبي / اإيزي�ض جماهد اأن  اأعمال اخلربة املحا�صبية 
مبوجب احلكم ال�صادر من حمكمة دبي البتدائية  بتاريخ 20١7/9/١٨ يف نزاع تعيني 
خربة جتاري رقم 20١7/326 - يعلن املدعي عليه ومن ميثله قانونا مبوعد اإجتماع 
خربة لتقدمي كافة ما لديها من م�صتندات وذلك يوم الثنني املوافق 20١7/١0/9 يف 
متام ال�صاعة احلادية ع�صر ظهرا ، وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي 
- ديرة بناية مكاتب ، خلف ال�صركة العربية لل�صيارات - مقابل الفطيم اونومول - 

الطابق التا�صع مكتب 9١0 - حممول / 63١370٨-050  فاك�ض / 04-2947003
اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

اإعالن بالن�صر 
مكتب ا�صل املعايري لتدقيق احل�صابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/6677   

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صلمي 
العنوان / اإمارة اأبوظبي - البطني - �صارع عبداهلل بن عبالعزيز ال �صعود - بناية ال�صيخه - فاطمة 
- بوكالة ال�صتاذ / الن زحلن دى كايتى عن مكتب �صي يف ام األ لل�صت�صارات القانونية برقم حمرر 

)20١7/١/96527( بتاريخ 20١7/4/27 
املنذر اليها / الينا هاروتيوليان - ارمينية اجلن�صية ، وعنوانها / جمهول القامة  يخطر املنذر املنذر 
اليها ب�صرورة �صداد مبلغ قيمته )2.473.65٨.9٨( درهم خلل �صهر من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ، وال 
اإج��راءات نزع ملكية العقار الكائن  �صوف ي�صطر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية قبلكم ومبا�صرة 
رق��م 2722 - �ض ب 426٨2 -  اأر���ض   - الفرجان   - يف )دب��ي - جبل علي - منطقة جبل علي الوىل 
الإمارات العربية املتحدة ( وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�صارية يف هذا ال�صاأن ويحتفظ املنذر بحقه 
كامل مبطالبته املنذر اليها بالتعوي�ض والعطل وال�صرر عند اأي تاأخري يف اإخلء العقار ، وال �صوف 
ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صدها ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/576  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/١- اأحمد وليد رزق اهلل اأبو علي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي 
ال�صلمي - �ض م ع -  نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 20١6/٨24 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ  
20١7/4/27  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )36٨٨0( درهم وت�صليمه 
اتفاقية  ه��ذا الع��لن  2- ف�صخ  ن�صر  تاريخ  ي��وم من  املحكمة خ��لل ١5  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
 G - الجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة 200٨/7/2 وملحقها عن )الوحدة العقارية رقم 009-الطابق
اإمارة دبي(  اإماراتي ١-2١( مبنطقة ور�صان الوىل مب�صروع املدينة العاملية -  الكائنة مببنى )اي �صي 
والزمت املدعي عليه بت�صليمها خالية من ال�صواغل للمدعي وحمو القيد الذي فحواه )تخ�صع ملكية 
العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى 
الدائرة والوارد ب�صهادة امللكية( وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/575  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/١- جودم كا�صرو ماهاراج كي�صن كا�صرو  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك دبي ال�صلمي - �ض م ع   نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 20١6/٨23 عقاري كلي يوم 
الحد  بتاريخ  20١7/3/5  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )60042( 
ن�صر هذا الع��لن -  تاريخ  املحكمة خلل ١5 يوم من  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م وت�صليمه اىل طالب 
)تخ�صع  عبارة  و�صطب  وملحقها  ال��دع��وى  مو�صوع  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  اتفاقية  بف�صخ   -2
بالتملك وملحقاته  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد الجارة  املنتهية  العقار اىل ترتيبات الجارة  ملكية 
ال���واردة ب�صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائ��رة الرا���ص��ي والأم���لك بتاريخ  ال��دائ��رة(  ل��دى  امل��ودع 
20١4/١2/٨م ، وبالزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد احليازة له.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/548  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صدهما/١- اإ�صفاق ابراهيم جمعه دار  2-�صركة فيزا هولدينجز ليمتد 
وميثلها مديرها ومالكها / اإ�صفاق ابراهيم جما دار - جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/نرجي�ض م�صتاق ال�صيخ م�صتاق ال�صيخ - نعلنكم باحلكم ال�صادر يف 
الدعوى رقم 20١4/6٨3 عقاري كلي يوم اخلمي�ض  بتاريخ  20١5/5/2٨  باعتباره 
�صندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم  بالت�صامن ب�صداد مبلغ وقدره )٨0٨596( درهم 
وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خلل ١5 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
العلن.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/803   تنفيذ �صرعي  
اىل املنفذ �صده/١- زياد ال�صلمه  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
هوي�صل  علي  ع��ب��داهلل  را���ص��د   / وميثله  العبد  ح��م��اده  التنفيذ/�صميه 
والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - النعيمي 
احوال  ا�صتئناف    ١49/20١7 رقم  ال�صتئناف  يف  ال�صادر  احلكم  بتنفيذ 
�صخ�صية ومواريث ب�صداد املبلغ املنفذ  به وقدره )745١١ درهم( �صامل 
للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/869  مدين )جزئي( - بوا�صطة الن�صر 
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 

اىل املدعى عليه / عامل ت�صابال - ذ م م وميثلها / حممد اأمني تا�صابال 
الدين  ، فاطيمة حمي  ا�صرتاليا اجلن�صية   - الدين  يو�صف ميا حمي   - املدعي/  اق��ام      / جن�صيته 
موطنه  على  ويعلن  ا�صرتاليا  ال��ب��لد  /خ���ارج  عنوانه   - ا�صرتاليا  جن�صيته/  اجلن�صية  ا�صرتاليا   -
ال�صيخ زايد  باإمارة دبي - طريق  الكائن  القانونية  املختار : مكتب الريامي للمحاماة وال�صت�صارات 
- تيكوم - مبنى ال�صعفار ١ - مكتب رقم 240٨ ، هاتف رقم : 04/4534١٨٨ ، مكتب الريامي للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�صيخ زايد - تيكوم - مبنى ال�صعفار ١ - مكتب 
رقم 240٨ - هاتف رقم : 4534١٨٨-04 فاك�ض رقم : 04/4534١٨9 بوكالة املحامي /  الدعوى برقم / 
20١7/٨69 )مدين )جزئي(( - عجمان - مو�صوعها / دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها برد مبلغ 
375.4١2.5١ درهم  - فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف ال�صاعة ٨.30 من يوم ٨ �صهر اكتوبر ل�صنة 20١7 م وذلك يف النظر يف 

الدعوى بو�صفك مدعي عليه  حرر بتاريخ : 20١7/9/24
  مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
    يف الق�صية رقم 2017/949 جتاري كلي 

للمحاماة  ال�صباغ  منى   : بوكالة   - خ  م  �ض   - للتمويل  اخلليج  �صركة   : من  املرفوعة 
اعظم   -2 م   م  ذ  �ض   - الدولية  �صوت  نايت  �صركة   -١  : �صد  القانونية  وال�صت�صارات 
دبي  كتاب حمكمة  ب��ال���ص��ارة اىل  ف���دوى   ب��روي��ز  �صعيد غياثي 3- حممد  اهلل حممد 
املوؤرخ يف 20١7/١0/2 واملت�صمن تكليفي خبريا يف الق�صية املذكورة اعله  البتدائية 
نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�صية املذكورة يوم اخلمي�ض  املوافق 
20١7/١0/2  ال�صاعة ١١.00 �صباحا  وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبري : احمد 
الوطنية  دبي  بناية   302 رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  كابيتال-  الهلل  لوتاه-  ماجد 
ندعوكم  ل��ذا   04-2999000 ه��ات��ف  بور�صعيد  �صنرت-  �صيتي  دي���رة  بجانب  للتامني- 

للح�صور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2052 جتاري جزئي                               
ع  م  ���ض   - الوطني  القيوين  ام  امل��دع��ي / بنك  ان  الق��ام��ة مب��ا  ك��ب��الن دفينا  جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه /١ - جني�صا   اىل 
اقام  قد  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك   / املدعي  ان  - مبا  ال�صام�صي  العمران  / عبداهلل حمد عبداهلل عمران  وميثله 
الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 20١7/9/26 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول - وتكون مهمته بعد الطلع على 
ملف الدعوى النتقال للبنك املدعي كاأمر لزم للطلع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�صجلت والدفاتر ونظام 
والدفاتر  ال�صجلت  وك��ذا  يقدمه اخل�صوم  ان  ع�صى  ما  وعلى  امل�صتندات  اأ�صول  على  والط��لع  على ح�صابه  الىل  احلا�صب 
من  عليه  احل�صول  مت  ما  لبيان  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية  )واملرا�صلت  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية 
ت�صهيلت وانواعها وقيمتها و�صروط املنح والفوائد ومدة ال�صداد وطريقة احت�صاب الفوائد او الرباح والعمولت وامل�صروفات 
واية مبالغ اخرى مع ت�صفية احل�صاب وعلى اخلبري بالن�صبة للمعاملة اخلا�صة بالبطاقة بيان تف�صيلت ذلك وحتقيق دفاع 
اخل�صوم من الناحية الفنية وامل�صرفية ، و�صرحت للخبري يف �صبيل اأداء ماأموريته املناط بها النتقال اىل اي جهة اخرى يرى 
النتقال لها ومطالعة ما يرى من م�صتندات تفيد يف اداء املاأمورية و�صماع من يلزم �صماع اقواله بغري حلف ميني ،  وحددت 
مبلغ ثلثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�صاب وم�صروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة 

Ch.1.C.14 جل�صة يوم الثلثاء  املوافق 20١7/١0/١0  ال�صاعة 30 : ٨ �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2066 جتاري جزئي                               

 اىل املدعي عليه /١ - عبد احلي احمد عبد الرحيم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 
اقام  قد  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك   / املدعي  ان  - مبا  ال�صام�صي  العمران  / عبداهلل حمد عبداهلل عمران  وميثله 
الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 20١7/9/26 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول - وتكون مهمته بعد الطلع على 
ملف الدعوى النتقال للبنك املدعي كاأمر لزم للطلع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�صجلت والدفاتر ونظام 
والدفاتر  ال�صجلت  وك��ذا  يقدمه اخل�صوم  ان  ع�صى  ما  وعلى  امل�صتندات  اأ�صول  على  والط��لع  على ح�صابه  الىل  احلا�صب 
من  عليه  احل�صول  مت  ما  لبيان  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية  )واملرا�صلت  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية 
ت�صهيلت وانواعها وقيمتها و�صروط املنح والفوائد ومدة ال�صداد وطريقة احت�صاب الفوائد او الرباح والعمولت وامل�صروفات 
واية مبالغ اخرى مع ت�صفية احل�صاب وحتقيق دفاع اخل�صوم من الناحية الفنية وامل�صرفية ، و�صرحت للخبري يف �صبيل اأداء 
ماأموريته املناط بها النتقال اىل اي جهة اخرى يرى النتقال لها ومطالعة ما يرى من م�صتندات تفيد يف اداء املاأمورية 
و�صماع من يلزم �صماع اقواله بغري حلف ميني ،  وحددت مبلغ ثلثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�صاب وم�صروفات اخلبري 
واتعابه والزمت املدعي ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثلثاء  املوافق 20١7/١0/١0  ال�صاعة 30 : ٨ �صباحا يف 

Ch.1.C.14 القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     املو�صوع: الأ�صماء

تعلن دائرة حماكم را�ض اخليمة بان املدعو/عبداهلل علي حجر ال�صحي - طالبا 
ال�صهرة من  وت��ع��دي��ل م�صمى   ، م��ن )ح��ج��ر( اىل )حم��م��د(  اجل��د  ا���ص��م  تعديل 
)ال�صحي( اإىل )بن حجر( ل�صمه ول�صماء اولده/خالد وبدرية ومنرية وعبد 
احلكيم و�صاهني و�صعاد وتركي وادري�ض وتركية ويعقوب ، لتكون ا�صماوؤهم بعد 
التعديل / خالد وبدرية ومنرية وعبد احلكيم و�صاهني و�صعاد وتركي وادري�ض 
له  من  وان    . ال�صحي  حجر  بن  حممد  علي  اأبناء/عبداهلل   ، ويعقوب  وتركية 
م�صلحة يف العرتا�ض على ذلك ان يتقدم خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

العلن امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة را�ض اخليمة.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
د. جفعر حممود عبد القادر ملكاوي 

  حكومة  راأ�س اخليمة
    دائرة املحاكم

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
    مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر 

                       اىل املدعي عليه/ جنمة م�صندم للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
املذكورة ل�صالح  الدعاوي  بتاريخ 20١7/١0/٨ يف  املنعقدة  باأن املحكمة حكمت بجل�صتها  نعلنكم 

املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة 
رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعني من ن�صيبهم منها وامرت باملقا�صة 
يف اتعاب، ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 

اعبتارا من اليوم التايل ن�صر هذا العلن.
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 729١/20١7/١3 
 72٨9/20١7/١3
 7340/20١7/١3

م
١
2
3

ا�صم املدعي
 روهيدا�ض �صوترادهار لك�صمان �صوترادهار 

بهوبيندر �صنيغ �صونال 
حممد �صفيق ال�صلم ابو كلم 

مبلغ املطالبة
١6٨40 درهم + تذكرة العودة
١2007 درهم + تذكرة العودة
١34١0 درهم + تذكرة العودة
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : العبد القادر للمفرو�سات - �س ذ م م   
العنوان : مكتب 607 ملك عبداهلل حممد املل - الرب�صاء الوىل - ال�صكل القانوين : ذات 
م�صوؤولية حمدودة - رقم الرخ�صة  59997٨  رقم القيد بال�صجل التجاري : ١0١56١٨ 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
20١7/٨/١3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  20١7/٨/١3  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ساكا حما�سبون قانونيون  العنوان : 
 مكتب ١203 ملك براموديني ار�صاد كمال - بردبي /اخلليج التجاري  - هاتف 04-2٨2٨١١١ 
خلل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2٨2٨2٨0 فاك�ض: 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/�ساكا حما�سبون قانونيون  
التجاري   ب��ردب��ي /اخل��ل��ي��ج   - ك��م��ال  ار���ص��اد  ب��رام��ودي��ن��ي  م��ل��ك  : مكتب ١203   ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    04-2٨2٨2٨0 ف��اك�����ض:   04-2٨2٨١١١ ه��ات��ف 
العبد  اأعله لت�صفية   املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  القت�صادية بدبي 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �س   - للمفرو�سات  ال��ق��ادر 
20١7/٨/١3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 20١7/٨/١3 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��له، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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 9.5 مليار درهم قيمة جتارة �إمارة �أبوظبي غري �لنفطية مع �ل�شعودية
تقرير مركز اأبوظبي للإح�صاء عن جتارة الإمارة 

مع دول العامل.
وبالعودة اىل تفا�صيل حركة التجارة ال�صلعية غري 
واردات  قيمة  بلغت  ف��ق��د  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  النفطية 
العام  م��ن  الأوىل  ال�صبعة  ال�صهور  خ��لل  اأبوظبي 
 9% ن�صبته  ما  ت�صاوي  دره��م  مليار   6.5 اجل��اري 
من اجمايل واردات المارة خلل الفرتة من يناير 

وحتى يوليو املا�صي.
وو�صلت قيمة ال�صلع غريالنفطية التي جرى اإعادة 
ت�صديرها من اأبوظبي اىل ال�صعودية 1.51 مليار 
و���ص��ل��ت قيمة  ي��ول��ي��و فيما  �صهر  ن��ه��اي��ة  م��ع  دره���م 

•• اأبوظبي-وام:

النفطية بني  ال�صلع غري  بلغ اجمايل قيمة جت��ارة 
اإمارة اأبوظبي واململكة العربية ال�صعودية نحو 9.5 
مليار درهم خلل ال�صهور ال�صبعة الأوىل من العام 
ال�����ص��ادرة عن  2017 بح�صب اح��دث الإح�����ص��اءات 

مركز اأبوظبي للإح�صاء.
نحو  اجلانبني  بني  امل�صجلة  التجارة  قيمة  وت�صكل 
النفطية  غ��ري  ال�صلع  جت���ارة  اج��م��ايل  م��ن   10%
لإمارة اأبوظبي مع دول العامل يف الفرتة من يناير 
 96.2 قيمتها  بلغت  وال��ت��ي  املا�صي  يوليو  وح��ت��ى 

اإن توا�صل منو  مليار دره��م. وق��ال خ��رباء اقت�صاد 
الرتابط  يعك�ض  وال�صعودية  اأبوظبي  بني  التجارة 
ال���ق���وي يف ع���لق���ات دول�����ة الم��������ارات ب�����ص��ك��ل عام 
ال�صعدة  خمتلف  على  ال�صعودية  العربية  واململكة 
هذه  اأن  موؤكدين  التجاري..  التعاون  �صمنها  ومن 
للنمو  م��وؤه��ل��ة  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  التجارية  ال��ع��لق��ات 

بن�صب اأكرب خلل الفرتة القادمة.
قائمة  يف  اإقليميا  الول  باملركز  ال�صعودية  وت��اأت��ي 
الدول التي لديها علقات جتارية مع اإمارة اأبوظبي 
اأك��رث من  وه��ي مرتبة ل زال��ت حتافظ عليها منذ 
10 ���ص��ن��وات وذل���ك وف��ق��ا ل��لرق��ام ال��ت��ي يت�صمنها 

للرقام  طبقا  دره���م  مليار   1.5 نحو  ال�����ص��ادرات 
ال�صادرة عن مركز اإح�صاء اأبوظبي.

ي�صار اىل اأن تقرير مركز الح�صاء يقدم معلومات 
التي  النفطية  غ��ري  ال�صلعية  ال��ت��ج��ارة  قيمة  ع��ن 
دخلت من املنافذ الربية والبحرية واجلوية لإمارة 
اأبوظبي اأو خرجت منها خلل فرتة الر�صد على ان 
هذه ال�صلع ل متثل كل جتارة اأبوظبي غري النفطية 
جتارة  من  جانبا  هناك  اأن  اإذ  اخلارجي  العامل  مع 
المارة اخلارجية يتم عرب منافذ المارات الخرى 
ول يتم ر�صدها �صمن التقرير الذي ل ي�صمل اي�صا 

جتارة ابوظبي الداخلية مع المارات الخرى.

عرو�س حية لهجمات الربيد االإلكرتوين وكيفية مواجهتها خالل فعاليات جيتك�س

مامي كا�شت تعر�ص �أحدث �لهجمات �ملنفذة ك�شرقة �لهوية وحماولة �لحتيال بانتحال �ل�شخ�شية

الإلكرتوين، وفيما يندر اأن يكون الربيد 
ه���و ال���ه���دف ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��م��ه��اج��م، ي����وؤدي 
اإىل  الهجمات  تلك  %70 من  اأك��رث من 
اأنظمة اأخرى يف ال�صبكة، وذلك با�صتخدام 
�صرقة  اأب��رزه��ا  متعددة  واأ�صاليب  تقنيات 
الهوية وبرجميات طلب الفدية وانتحال 

�صخ�صية موظفني بارزين. 
كا�صت  م��امي  قارير  تقرير  اأح��دث  وك�صف 
الإلكرتوين  الربيد  اأمن  خماطر  لتقييم 

•• دبي – الفجر 

املحدودة  كا�صت  م��امي  �صركة  ت�صتعر�ض 
، مبعر�ض   Mimecast Limited
حياً  ،ع��ر���ص��اً   2017 للتقنية  جيتك�ض 
لقر�صنة الربيد الإلكرتوين وكيفية قيام 
الهجمات  �صد  اأنف�صها  بحماية  املوؤ�ص�صات 
الهوية  ك�صرقة   ، امل��ت��ط��ورة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�صخ�صية،  بانتحال  الحتيال  وحماولة 
با�صتخدام جمموعة خدمات مامي  وذلك 
اأ�صبوع  يف  م�صاركتها  خ��لل  م��ن   ، كا�صت 
يقام  وال���ذي   ،  2017 للتقنية  جيتك�ض 
 –  8 بني  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف 
12 اأكتوبر 2017 ، وتاأتي تلك امل�صاركة 
جمال  يف  ال��رائ��دة  ال�صركات  م��ن  لكونها 

اأمن الربيد الإلكرتوين والبيانات.
يف هذا ال�صياق قال براندون بيكر، املدير 
ال�صرق  يف  ك��ا���ص��ت  م���امي  ل���دى  التنفيذي 
ال�صعي  ي�����ص��اه��م  واإف���ري���ق���ي���ا:  الأو������ص�����ط 
للمرونة  �صاملة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  لتطبيق 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف اإح����داث حت���ول ه��ائ��ل يف 
الأمن الإلكرتوين، حيث ل يقت�صر تركيز 
املوؤ�ص�صات على مكافحة الهجمات وح�صب، 
خلل  ال���ص��ت��م��راري��ة  �صمان  يت�صمن  ب��ل 

ال�صيطرة  بعد  ال�صريع  والتعايف  الهجمة 
ل�صتبيان  وف��ق��اً  م�صيفا   ، التهديد  على 
اإىل  ب��اإج��رائ��ه  كا�صت  م��امي  حديث عهدت 
%30 ف��ق��ط من  ب�����ورن، ق����ال  ف��ان�����ص��ون 
كاملة  ا�صرتاتيجية  تبنوا  اأنهم  امل�صاركني 
ل��ل��م��رون��ة الإل���ك���رتون���ي���ة، ف��ي��م��ا ل ي���زال 
املبكرة  املراحل  يف  امل�صاركني  ُثلث  ح��وايل 
وهناك  ال��ت��خ��ط��ي��ط.  اأو  ال��ت��ط��وي��ر  م���ن 
امل��ت��دين لتبني تلك  امل��ع��دل  ل��ه��ذا  ت��ب��ع��ات 
ال�صرتاتيجية – والذي ي�صري اإىل تدين 
 64% يعتقد  ح��ي��ث  ك��ذل��ك:  اجل��اه��زي��ة 
�صلبية  تاأثريات  من  �صيعانون  اأنهم  منهم 
اأن�����ص��ط��ة املجرمني  ب�����ص��ب  ع��ل��ى الأع���م���ال 
اإىل  وللو�صول  العام.  ه��ذا  الإلكرتونيني 
ا�صرتاتيجية �صاملة للمرونة الإلكرتونية، 
القدرات  تقييم  اإىل  اأوًل  املوؤ�ص�صات  حتتاج 
الفعلية خلدمات اأمن الربيد الإلكرتوين 

امل�صتخدمة لديهم.  
واأو�����ص����ح: ل ي����زال ال���ربي���د الإل���ك���رتوين 
والتهديدات  الهجمات  لنقل  و�صيلة  اأب��رز 
الأم���ن���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك���ربجم���ي���ات طلب 
اأو  وامللفات  ال�صخ�صية  وانتحال  الفدية 
%90 من  فاأكرث من  ال�صارة.  الروابط 
الربيد  م��ن  ت��ب��داأ  الإلكرتونية  الهجمات 

انتحال  ه���ج���م���ات  ع������دد  اأن   ESRA
ارتفع  ال�����ص��اب��ق  ال��رب��ع  خ���لل  ال�صخ�صية 
اأظهر  ف��ي��م��ا   ،  400% ع��ل��ى  ي��زي��د  مب���ا 
اأحدث تقرير لتقييم خماطر اأمن الربيد 
بح�صب  البيانات  تق�صيم  اأن  الإل��ك��رتوين 
اأم���ن ال��ربي��د الإلكرتوين  م���زود خ��دم��ات 
احلايل بنّي اأن حتى اأبرز الأ�صماء يف املجال 
التهديدات  م��ن  ع��دد  ع��ن  الك�صف  ف��ّوت��ت 
يوؤكد  مم��ا  وال�����ص��ائ��ع��ة،  املتقدمة  الأم��ن��ي��ة 
الطبقات  م��ت��ع��ددة  م��ق��ارب��ة  اإىل  احل��اج��ة 

جتاه اأمن الربيد الإلكرتوين. 
 ،2017 ج��ي��ت��ك�����ض  ف���ع���ال���ي���ات  وخ�������لل 
ت�صتعر�ض مامي كا�صت اخلدمات ال�صحابية 
لأمن الربيد الإلكرتوين وقدرات احلماية 
املرّكزة �صد التهديدات، مبا فيها احلماية 
ل��ل��ربي��د الإل�����ك�����رتوين. توفر  ال��داخ��ل��ي��ة 
من  التهديدات  مواجهة  ق��درات  اخلدمة 
توليدها  يتم  التي  الإلكرتونية  الر�صائل 
داخلياً وت�صاعد يف تقليل املخاطر والتعقيد 
والتكلفة املرتبطة عادًة مع حماية الربيد 
، كما �صيناق�ض خرباء الأمن  الإلكرتوين 
ا�صرتاتيجيات  اأب������رز  ك��ا���ص��ت  م����امي  م���ن 
التي  الإل������ك������رتوين  ال����ربي����د  م���ه���اج���م���ة 
الإلكرتونيون،  امل��ج��رم��ون  ي�صتخدمها 

من  عملهم  كيفية  ا�صتعرا�ض  عن  ف�صًل 
اإج��راء جل�صات للعر�ض احلّي على  خلل 

مدى اأيام املعر�ض اخلم�صة. 
نخطط  ب��ال��ق��ول:  تعليقه  بيكر  واخ��ت��ت��م 
ال���زوار  لتوعية   2017 جيتك�ض  خ���لل 
الإلكرتونية  ال��ه��ج��م��ات  اأ���ص��ال��ي��ب  ب���اأه���م 
التي يتبناها املجرمون، ونبني لهم كيفية 
من  والتقليل  الهجمات  تلك  �صد  الدفاع 
تواجه  الإم��ك��ان.  ق��در  الب�صرية  الأخ��ط��اء 
املوؤ�ص�صات �صعوبات جّمة يف توفري تدريب 
اأمني مّت�صق للموظفني – يف حال وفرت 
تثقيف  هو  وهدفنا  اأ�صًل.  التدريب  لهم 
باأهمية  وامل��ح��ت��م��ل��ني  احل��ال��ي��ني  ال��ع��م��لء 
التعرف  على  وتدريبهم  املوظفني  تهيئة 
ع��ل��ى ر���ص��ائ��ل ال���ربي���د الإل����ك����رتوين التي 
والتعرف  الهوية،  �صرقة  حم��اولت  متثل 
الأمن  ف��رق  على  الهجمات  عن  والتبليغ 
بهدف تقليل الأثر املرتتب على الأعمال.

ت�������ص���ارك م�����امي ك���ا����ص���ب يف اجل����ن����اح رقم 
يتواجد  ح��ي��ث   ،1 ب��ال��ق��اع��ة   42-D1
الأمن  العامليني وخرباء  التنفيذيني  كبار 
وال�صركاء،  ال��ع��م��لء  ل��ل��ق��اء  ال�����ص��رك��ة  م��ن 
واحلديث عن التجارب واخلربات العاملية 

وم�صاركة ق�ص�ض النجاح معهم.

�لقمة �لعاملية لالقت�شاد �لخ�شر 2017 ُتلقي 
�ل�شوء على �آليات �لتمويل �لأخ�شر حول �لعامل

•• دبي-الفجر: 

تلقي القمة العاملية للقت�صاد الأخ�صر 2017 يف دورتها الرابعة، والتي �صتقام 
واملعار�ض،  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  اجل��اري يف مركز  اكتوبر  و25   24 يومي 
ال�صوء على اأحدث احللول التمويلية وال�صتثمارية التي ت�صاهم يف دفع م�صرية 
التحول نحو القت�صاد الأخ�صر وذلك يف اإطار م�صاعيها لتعزيز ودعم التمويل 
البحث  طاولة  على  املبتكرة  العاملية  التمويل  اآل��ي��ات  ط��رح  خ��لل  من  الأخ�صر 
والنقا�ض. حيث تقام القمة حتت الرعاية الكرمية ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي -رعاه 

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وتنظمها  اهلل، 
الأخ�صر  للقت�صاد  العاملية  واملنظمة 
قيادة  الب����ت����ك����ار،  ت���ع���زي���ز  ����ص���ع���ار  حت����ت 

التغيري .
ب���دور ح��ي��وي يف  امل���ايل  القطاع   وي�صهم 
ال��ع��امل على  م�صاعدة احل��ك��وم��ات ح��ول 
وتتزايد  ال��ت��ن��م��وي��ة،  اأه���داف���ه���ا  مت��وي��ل 
ال�صتثمارات  زي��ادة  يف  الكربى  اأهميته 
باعتبارها  امل�صتدامة  امل�صاريع  ومتويل 
ال�صتثمار  جم����ال  يف  رئ��ي�����ص��ي  حم����رك 
املوؤ�ص�صات  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  مم���ا  ال���ع���امل���ي، 
حت�صني  واخل����ا�����ص����ة  ال����ع����ام����ة  امل����ال����ي����ة 
املناخي  التغري  ق�صية  ملواجهة  جهودها 
خلل  من  القمة،  و�صتتناول  العامل.  يف 

تعزيز  يف  املالية  اخلدمات  قطاع  دور  يومني،  م��دى  على  اجلل�صات  من  العديد 
القت�صاد الأخ�صر، وم�صاهمة احللول التمويلية املبتكرة يف دعم وتغيري التوجه 
العاملي نحو القت�صاد الأخ�صر. واأكد �صعادة �صعيد حممد الطاير، نائب رئي�ض 
املجل�ض الأعلى للطاقة بدبي، الع�صو املنتدب والرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي، رئي�ض القمة العاملية للقت�صاد الأخ�صر: اإن التمويل الأخ�صر ميثل 
اأخ�صر  لقت�صاد  العاملي  التحول  وت��رية  زي��ادة  على  ي�صاعد  ا�صرتاتيجياً  توجهاً 
بالإ�صافة  امل��ايل  القطاع  دور  حتديد  ال�صروري  من  ب��ات  فقد  ول��ذا،  م�صتدام. 
اىل تطوير التقنيات واحللول التي تعمل على حتقيق النمو الأخ�صر والتكيف 
العاملية  القمة  �صرتكز  �صعادته:  واأ�صاف   . ب�صورة م�صتدامة  املناخي  التغري  مع 
يف  خ�صراء  ت�صريعات  و�صع  �ُصبل  ا�صتعرا�ض  على   2017 الأخ�صر  للقت�صاد 
الأخ�صر  القت�صاد  املالية يف جمالت  املوؤ�ص�صات  لتعزيز م�صاهمة  املايل  القطاع 
النقدية لل�صتثمارات  التدفقات  واإيجاد مفاهيم مالية مبتكرة ت�صهم يف زيادة 
اخل�صراء. و�صتجمع القمة خلل دورتها املقبلة املوؤ�ص�صات املالية من القطاعني 
التطورات يف  اأح��دث  ملناق�صة  وذلك  امل�صت�صارين  كبار  اإىل جانب  العام واخلا�ض 
ال�صتثمارية،  والأ�صاليب  الأدوات  اىل  بالإ�صافة  الأخ�صر،  التمويل  �صيا�صات 
وقابلية ال�صتثمار يف املنتجات اخل�صراء وغري ذلك من املو�صوعات الهامة ذات 
ال�صلة. و�صتتيح القمة الفر�صة للم�صاركني للتوا�صل والتفاعل مع كبار م�صوؤويل 
املنظمات  عن  ملمثلني  اإ�صافة  والعاملي،  القليمي  امل�صتويني  على  امل��ايل  القطاع 
الدولية متعددة الأطراف مثل البنك الدويل واملبادرة املالية اخلا�صة بربنامج 
ناّع القرار يف قطاع اخلدمات  الأمم املتحدة للبيئة )UNEP FI( وخمتلف �صُ
اأن القمة العاملية للقت�صاد الأخ�صر  املالية حول العامل .  واأ�صار �صعادته: اإىل 
ت�صعى اإىل تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلا�ض وزيادة ال�صتثمارات يف 
والبتكارات يف  التطورات  اأخر  على  ال�صوء  القمة  و�صتلقي  الأخ�صر.  القت�صاد 
�ُصبل تطبيقها  العامل، وبحث  اأنحاء  الأخ�صر يف خمتلف  التمويل  جمال حلول 
لتكون واقعاً ملمو�صاً من الناحية املالية والتقنية مبا ي�صاهم يف زيادة التمويل 

الأخ�صر يف امل�صتقبل القريب .

تهدف اإىل الت�سهيل على اأ�سحاب املعار�س واخت�سار الوقت واجلهد مل�سلحتهم
�إد�رة �شوق �حلر�ج توفر م�شاحات �إ�شافية 
كمو�قف تخزين ل�شيار�ت �أ�شحاب �ملعار�ص

•• ال�سارقة-الفجر:

عملت اإدارة �صوق احلراج لل�صيارات بال�صارقة، على تنفيذ مبادرة جديدة مل�صلحة 
التجار واأ�صحاب املعار�ض يف ال�صوق، حيث قامت بتوفري م�صاحات جديدة كمواقف 
يف  ي�صهم  مبا  ال�صوق،  مكان  عن  البعيدة  التجار  م�صتودعات  عن  بديلة  اإ�صافية 
حتقيق اأف�صل م�صتويات الفائدة والراحة، واملزيد من ت�صهيل الإجراءات، وتوفري 
التجار.  على  بالت�صهيل  املتعلقة  واخلدمات  والآليات  والو�صائل  ال�صبل  خمتلف 
وقال اأحمد جمعة امل�صرخ، مدير اإدارة ال�صوق، هذه املبادرة مهمة ومل�صلحة التجار 
واأ�صحاب املعار�ض، وتاأتي �صمن �صيا�صة وتوجه اإدارة ال�صوق يف العمل على توفري 
التجار، والت�صهيل عليهم، ودعمهم يف تلبية ما يلزم وي�صهل  خمتلف احتياجات 
عملهم، وهذه امل�صاحات الإ�صافية اجلديدة التي وفرتها اإدارة ال�صوق لي�صت جزءاً 
م�صتودعات  كاأنها  وتعترب  للمعار�ض،  اخلليفة  اجلهة  يف  تقع  ب��ل  املعار�ض  م��ن 
اآليات قطر  ا�صتخدام  التجار عن  ي�صتغني  وبالتايل  املعار�ض،  قريبة من  موؤقتة 
ال�صيارات التي تنقل ال�صيارات املراد بيعها للزبائن من امل�صتودعات البعيدة، وهذا 
عن  بديلة  مبادرة  اأنها  اإىل  امل�صرخ  ولفت  امل��ال.  ويوفر  واجلهد  الوقت  يخت�صر 
رمزية.  باأجور  وهي  للتجار،  ت�صهيًل  ال�صوق  اإدارة  تقدمها  البعيدة،  امل�صتودعات 
م�صرياً اإىل اأن عدد املواقف اجلديدة التي وفرتها املبادرة الأخرية يتجاوز 3200 
موقف، ول م�صكلة يف زيادة العدد كلما كان ذلك مهماً و�صرورياً للتجار، ويخدم 
م�صاحلهم، وي�صهل من اأعمالهم ويخت�صر عليهم اجلهد والوقت.  واأ�صاف: هذه 
للتجار،  ال�صوق كموقع ج��اذب مميز  تعزز من مكانة  التي  والإج���راءات  املبادرات 
اأف�صل  وتقدمي  والأداء،  الكفاءة  ورفع م�صتوى  العمل  نوعية يف  قفزات  وحتقيق 
واأرقى اخلدمات مبوا�صفات عاملية، مبا ينعك�ض اإيجاباً على القائمني على ال�صوق، 
والتجار، هي نهج ال�صوق الذي يركز على حتقيق امل�صلحة امل�صرتكة العليا للإدارة 
اأج���واء مريحة واإج�����راءات مي�صرة و�صهلة  وال�����ص��وق وال��ت��ج��ار وال��زب��ائ��ن، يف ظ��ل 
يتوافر  ال�صيارات  لتجارة  بيئة جاذبة ومميزة  عالية يف  وج��ودة  وبدقة  و�صريعة، 

خالل اجتماع تعريفي عقد مبقر الوزارة يف اأبوظبي

 �لقت�شاد تبحث �لتعاون مع برنامج تكامل يف دعم �ل�شركات �لبتكارية
•• اأبوظبي-الفجر:

مقرها  يف  ام�ض  القت�صاد  وزارة  عقدت 
باأبوظبي اجتماعاً تعريفياً مع جمموعة 
التابع  ت���ك���ام���ل،  ب���رن���ام���ج  اأع�������ص���اء  م���ن 
باأبوظبي،  القت�صادية  التنمية  لدائرة 
ال���ذي اأط��ل��ق��ت��ه ح��ك��وم��ة الإم�����ارة بهدف 
البتكارات  لأ����ص���ح���اب  ال���دع���م  ت���ق���دمي 
واملوؤ�ص�صات  وال�����ص��رك��ات  امل��واط��ن��ني  م��ن 
الإماراتية، وذلك يف اإطار روؤية اأبوظبي 
ل��دع��م الب��ت��ك��ار وت��ر���ص��ي��خ مم��ار���ص��ات��ه يف 

عملية التنمية امل�صتدامة.
نا�صر  م��ن حممد  ك��ل  الج��ت��م��اع  ح�صر 
الرتويج  اإدارة  مدير  الزعابي،  حمدان 
ال��ت��ج��اري ب����وزارة الق��ت�����ص��اد، وع���دد من 
احلمودي،  وفي�صل  بالوزارة،  امل�صوؤولني 
التنمية  ب��دائ��رة  تكامل  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 

القت�صادية، واأع�صاء برنامج تكامل.
ا���ص��ت��ع��را���ض دور  ومت خ���لل الج��ت��م��اع 
الرتويج  جم����ال  يف  الق���ت�������ص���اد  وزارة 
التجاري، وبخا�صه تعزيز بيئة البتكار، 
وفتح  ال��دول��ة  م��ع��ريف يف  اقت�صاد  وب��ن��اء 
ق����ن����وات ن�����ص��ط��ة ل����رج����ال الأع�����م�����ال يف 
وت��ع��زي��ز م�صاركة  الأ����ص���واق اخل��ارج��ي��ة، 
امل���وؤ����ص�������ص���ات وال�������ص���رك���ات ال���وط���ن���ي���ة يف 
واإتاحة  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ع��ار���ض 
للقاء  واملبتكرين  للمخرتعني  امل��ج��ال 

وامل�صتثمرين يف خمتلف  الأعمال  رجال 
الزعابي  حممد  وقال  العاملية.  الأ�صواق 
اإطار  يف  حت��ر���ض،  الق��ت�����ص��اد  وزارة  اإن 
وامل�صتقبلية  الراهنة  للتحولت  ر�صدها 
على �صعيد الأ�صواق والوجهات التجارية 
الدولية، على متابعة املوؤ�صرات املتزايدة 
ومنجزات  الب��ت��ك��ار  دور  ت��ع��اظ��م  ح���ول 
�صياغة  يف  امل���ع���ا����ص���رة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
م�صت�صهداً  الأ������ص�����واق،  ت��ل��ك  ت���وج���ه���ات 
 2016 ال���ع���امل���ي  ب��ت��ق��ري��ر ال���ص��ت��ث��م��ار 

ال�صادر عن الأونكتاد، والذي اأكد اأهمية 
القت�صاد  مفاهيم  ن��ح��و  ال����دول  ت��وج��ه 
ب�صكل  يرتبط  ال��ذي  التقني  اأو  الرقمي 
م��ب��ا���ص��ر ب��ت��ع��زي��ز احل�����ض الب���ت���ك���اري يف 
�صناعاتها الوطنية، وم�صيفاً اأن الوزارة 
امل�صدرين  بني  و�صل  حلقة  متثل  باتت 
الإم���ارات���ي���ني والأ����ص���واق ال��دول��ي��ة التي 
توفر فر�صاً كبرية لرتويج ال�صتثمارات 

واملنتجات ذات الطبيعة البتكارية .
واألقى الجتماع ال�صوء على دور الوزارة، 

ال�صرتاتيجيني،  �صركائها  مع  بالتعاون 
الوطنية  واملنتجات  ال�صناعات  دع��م  يف 
والبحث  البتكار  مفاهيم  على  القائمة 
الفر�ض  م����ن  امل����زي����د  وخ���ل���ق  ال���ع���ل���م���ي، 
الأ�صواق  يف  الب���ت���ك���ارات  ت��ل��ك  ل���رتوي���ج 
توجيه  عن  ف�صًل  الدولية،  اخلارجية 
الدعوة للموؤ�ص�صات وال�صركات الإماراتية 
امل��ب��ت��ك��رة ل��ل��م�����ص��ارك��ة ب��ا���ص��م ال���دول���ة يف 
تركز  التي  الدولية  واملنتديات  املعار�ض 
والتكنولوجيا،  البتكار  خمرجات  على 

مبا يدعم م�صرية التنمية التي ي�صهدها 
املخرتعني  وي�صجع  الوطني،  القت�صاد 
لتلك  الفكرية  امللكية  حقوق  واأ�صحاب 

البتكارات.
ك��م��ا اأو�����ص����ح الج���ت���م���اع اأه���م���ي���ة ال����دور 
واجل���ه���ود ال��ف��اع��ل��ة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دائرة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف دع���م م�صرية 
�صيا�صات  وت��ط��وي��ر  ب��ال��دول��ة،  الب��ت��ك��ار 
البتكارات  ودع����م  امل��ب��ت��ك��ري��ن  ت�����ص��ج��ي��ع 
امل�صتمر  ت��ع��اون��ه��ا  اإط������ار  يف  احل���دي���ث���ة، 
اآليات  ي��ر���ص��خ  الق��ت�����ص��اد مب��ا  وزارة  م��ع 
التعاون املوؤ�ص�صي على امل�صتويني املحلي 
التنمية  اأه�����داف  لتحقيق  والحت������ادي 

الوطنية.
م����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د ف��ي�����ص��ل احل���م���ودي 
الجتماع  اأهمية  تكامل،  برنامج  مدير 
لبحث  الق��ت�����ص��اد  وزارة  م��ع  التعريفي 
اآف�����اق ال���ت���ع���اون امل�����ص��رتك ب���ني ال�����وزارة 
ودائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة، وذلك 
يف ���ص��وء اجل��ه��ود ال��ري��ادي��ة ل���ل���وزارة يف 
الإماراتيني  امل�����ص��دري��ن  ق����درة  ت��ع��زي��ز 
تطرحها  التي  الفر�ض  ا�صتك�صاف  على 
الأ������ص�����واق ال���دول���ي���ة وال����ص���ت���ف���ادة من 
اإمكاناتها الواعدة واملتنوعة وامل�صاركة يف 
�صيما  املتخ�ص�صة، ول  الدولية  املعار�ض 
التي  البتكارية  القدرات  ذات  ال�صركات 

تدعم �صيا�صات الت�صدير.

برعاية حاكم الفجرية 

�نطالق �ملوؤمتر �لعربي �لثالث للتطوير و�ل�شتثمار �لعقاري و�ل�شناعي
و�صناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�ض  الكعبي  مطر 
���ص��ع��ادة خ��ال��د حم��م��د اجلا�صم  ال��ف��ج��رية و 
التجارة  غ��رف  وروؤ���ص��اء  الغرفة  ع��ام  مدير 
وروؤ�صاء  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية  وال�����ص��ن��اع��ة 
وم�صوؤويل  وم����دي����ري  امل�������ص���ارك���ة  ال����وف����ود 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الحت��ادي��ة  ال���وزارات 
واأ�صحاب  ال�صتثمار  وخ���رباء  الفجرية  يف 

الأعمال وال�صركات العقارية وال�صناعية.
واأكد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد 
املوؤمتر  اأن  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  ال�����ص��رق��ي 
ال�صناعية  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  ي�صعى 
امل�صتدامة كونها الرتكاز الرئي�صي للتحول 
امل���وارد  ي�صتثمر  نفطي  غ��ري  اق��ت�����ص��اد  اإىل 
ال�صاملة  التنمية  دميومة  ل�صمان  املتنوعة 

يف املنطقة.
اإم������ارة الفجرية  ���ص��م��وه ح���ر����ض  اأك�����د  ك��م��ا 

•• الفجرية -وام:
حمد  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
الأعلى  املجل�ض  ع�صو  ال�صرقي  حممد  ب��ن 
حممد  ال�صيخ  �صمو  �صهد  الفجرية..  حاكم 
ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ص��رق��ي ويل عهد 
واأعمال  ف��ع��ال��ي��ات  اف��ت��ت��اح  ام�����ض  ال��ف��ج��رية 
املوؤمتر العربي الثالث للتطوير وال�صتثمار 
تنظمه غرفة  ال���ذي  وال�����ص��ن��اع��ي  ال��ع��ق��اري 
جتارة و�صناعة الفجرية بالتعاون مع احتاد 
غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة وجمل�ض 
الوحدة القت�صادية العربية التابع جلامعة 
للتطوير  العربي  والحت��اد  العربية  ال��دول 
اقت�صاد  �صعار  حت��ت  ال��ع��ق��اري  وال���ص��ت��ث��م��ار 
اأخ�صر لتنمية م�صتدامة على مدى يومني 

يف فندق نوفوتيل الفجرية.

ح�����ص��ر الف��ت��ت��اح ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن حمد 
احلكومة  دائ���رة  رئي�ض  ال�صرقي  �صيف  ب��ن 
الإل��ك��رتون��ي��ة ب��ال��ف��ج��رية وال�����ص��ي��خ عبداهلل 
الحتاد  رئي�ض  ال�صرقي  �صيف  بن  حمد  بن 
البدنية  وال��ق��وة  الأج�����ص��ام  لبناء  الإم��ارات��ي 
ال�صرقي  �صيف  بن  حمد  بن  اأحمد  وال�صيخ 
وم�����ع�����ايل ����ص���ع���ي���د ب�����ن حم���م���د ال���رق���ب���اين 
الفجرية  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  م�صت�صار 
الربيع  ال�����ص��ف��ري حم��م��د حم��م��د  وم���ع���ايل 
القت�صادية  ال��وح��دة  ملجل�ض  ال��ع��ام  الأم���ني 
و�صعادة  العربية  ال���دول  جامعة   - العربية 
نائل الكباريتي رئي�ض احتاد الغرف العربية 
الحتاد  رئي�ض  ���ص��ودي��ن  اآل  اأح��م��د  و���ص��ع��ادة 
العقاري  وال��ت��ط��وي��ر  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار  ال��ع��رب��ي 
و���ص��ع��ادة ���ص��امل ال��زح��م��ي م��دي��ر مكتب ويل 
ال���ف���ج���رية و����ص���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة خمي�ض  ع��ه��د 

وبتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن 
حممد ال�صرقي ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم 
حتقيق  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  على  الفجرية 
الإم���ارات  ومئوية   2021 الإم����ارات  روؤي���ة 
2071 والتي ترتكز اإحدى حماورها على 
ال�صناعية  للقطاعات  القت�صادي  التنويع 
التي ت�صهم يف ايجاد بيئة م�صتدامة تعتمد 

على م�صادر طاقة نظيفة ومتجددة.
املنظمة  اجل����ه����ات  ب���ت���ك���رمي  ����ص���م���وه  وق������ام 
للموؤمتر والرعاة وال�صركاء ال�صرتاتيجيني 
وامل��ت��ع��اون��ني يف ه����ذا احل������دث.. ك��م��ا تلقى 
�صموه الدروع التذكارية من الحتاد العربي 
وجمل�ض  ال��ع��ق��اري  وال���ص��ت��ث��م��ار  للتطوير 
العربية وغرفة جتارة  الوحدة القت�صادية 
اجلهات  من  اآخ��ر  وع��دد  الفجرية  و�صناعة 

الرئي�صية امل�صاركة يف املوؤمتر.

الكعبي  مطر  خمي�ض  خليفة  �صعادة  وق��ال 
بالفجرية  وال�صناعة  التجارة  غرفة  رئي�ض 
املوؤمتر  مناق�صات  اأن  الفتتاحية  كلمته  يف 
ه���ذا ال���ع���ام ���ص��ت��رتك��ز ع��ل��ى ال���ص��ت��ف��ادة من 
للحفاظ  وامل���ت���ج���ددة  اجل���دي���دة  ال���ط���اق���ات 
العقارية  التنمية  وم��ق��وم��ات  البيئة  ع��ل��ى 
اإمارة الفجرية وتنوع موارد  وال�صناعية يف 
الوطن  يف  امل�����ص��ت��دام��ة  ال�صناعية  التنمية 

العربي.
 20 من  متحدثا   15 امل��وؤمت��ر  وي�صت�صيف 
بح�صور  ..ويناق�ض  وعربية  خليجية  دول��ة 
املتخ�ص�صني  ال��ع��رب  اخل����رباء  م��ن   300
ع��دة حم��اور - امل��ب��اين اخل�����ص��راء والتنمية 
الفجرية  اإم�����ارة  يف  امل�����ص��ت��دام��ة  ال�صناعية 
وال���وط���ن ال��ع��رب��ي وت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى القطاع 

العقاري وال�صناعي -.
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  اعالن بالن�صر

املرجع : ١643
البناي  حممد  عبدالرحمن  حممد  عبدالرحمن  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة ١00٪  ح�صة يف  اإماراتي اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته   -
الرخ�صة املهنية / ح�صانة ايه بي �صي - رخ�صة رقم )526505( وذلك اىل ال�صيد/ عبداهلل 

حممد امني احمد الزرعوين - اإماراتي اجلن�صية 
وعملبن�ض املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١642
ال�صيدة/ نور بانو فايز ح�صني - هندية  اجلن�صية ترغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  50٪ وذلك اىل ال�صيد/ و�صيم احمد بن معني 
احمد - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )النجم امل�صئ لطلء املعادن( تاأ�ص�صت باإمارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )540٨99( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة  

تعديلت اخرى : ل يوجد 
وعملبن�ض املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

  اعالن بالن�صر
املرجع : ١64١

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صاه ويل �صاحب الدين - افغاين  اجلن�صية 
كندا  ور�صة جنوم  ١00٪  يف  البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
ل�صيانة ال�صيارات - والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )6١32٨5( 

اىل ال�صيد/ حممد ندمي حممد نعيم خان - باك�صتاين اجلن�صية 
املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   وعملبن�ض 
20١3 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

 اعـــــــالن       
املرجع :20١7/797 ك.ع.ت

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ 
نازبيبي خان حممد  اجلن�صية : الإمارات - طلب الت�صديق علي حمرر يت�صمن 
والراميك(  ال��ب��لط  تركيب  لع��م��ال  )املتميز  با�صم  ال��ت��ج��اري  امل��ح��ل  ت��ن��ازل   :
  57602 : امللف  القت�صادية يف عجمان حتت رقم  التنمية  دائ��رة  واملرخ�صة من 
جان  امل  حممد  ال�صيد/  اىل  ع��ج��م��ان   و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ل��دى  وامل�صجل 
�صلطان حممود خانا - اجلن�صية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  ال�صاأن يف  ذوي  التوقيعات  بالت�صديق على   �صيقوم  بعجمان 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العلن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 
ا�صم ال�صركة:  اآر�سي فرت لتجميل ال�ساحات اخلارجية والداخلية - �س ذ م م  

ال�صكل  الثنيه الوىل -  العنوان : مكتب رقم 2509 ملك طارق حممد �صالح مو�صى - 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 660٨١2  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : ١0٨4464 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل 
دبي بتاريخ 20١7/9/١7  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  20١7/9/١7 وعلى 
لتدقيق  اك�س  اأيه جي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  من 
احل�سابات  العنوان :  مكتب رقم 30٨ ملك ماجد حممد امني حممد - هور العنز �صرق  
-  هاتف  259٨9٨5-04 فاك�ض : 259٨9٨6-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : �سركة امليزان لتجارة الوقود - ذ م م  
ملك موؤ�ص�صة دبي العقارية بردبي - راأ�ض اخلور ال�صناعية   S.1 العنوان : مكتب رقم
رقم    7353١4 الرخ�صة:  رق��م   - حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   - الثانية 
القيد بال�صجل التجاري : ١١73٨٨0 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ ١4/20١7/9   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
بتاريخ  20١7/9/١7  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
ال�صعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�سبة  اجلريودي 
العنز - هاتف 23٨972١-04 فاك�ض: 23٨9722-04  م�صطحباً معه كافة  - ديرة - هور 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/اأيه جي اك�س لتدقيق احل�سابات  
العنوان :  مكتب رقم 30٨ ملك ماجد حممد امني حممد - هور العنز �صرق  -  هاتف  
259٨9٨5-04 فاك�ض : 259٨9٨6-04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية 
لتجميل  فرت  اآر�سي  لت�صفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  م  ال�ساحات اخلارجية والداخلية - �س ذ م 
بتاريخ ١7/20١7/9  دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ ١7/20١7/9 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - دي��رة - هور العنز -  
هاتف  23٨972١-04 فاك�ض: 23٨9722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعله لت�صفية  �سركة 
امليزان لتجارة الوقود - ذ م م    وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
20١7/9/١4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 20١7/9/١4 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��له، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : الكنان لتجارة قطع الغيار - �س ذ م م   
اب��ن��اء احمد حممود  4 ملك  رق��م  ال��ع��ن��وان : حم��ل   669375 : الرخ�صة  رق��م 
ح�صن - نايف - ال�صكل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل 
الغاء  بانهاب�صدد  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: ١09425١ 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�صركة الواردة اعله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�صادية بدبي من خلل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��لل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العلن.
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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 يف  الق�صية  رقم 2016/2543 جتاري كلي اأبوظبي 

حمكمة اأبوظبي البتدائية  
املدعية / �صركة الفارة للمقاولت  والنقليات العامة 

اخل�صم املدخل املطلوب ح�صوره / حممد ربيع عفيف عا�صور 
بال�صارة اىل احلكم ال�صادر يف الق�صية املذكورة اأعله من حمكمة ابوظبي البتدائية بتاريخ 

20١7/٨/2١ واملت�صمن ندب خبري ح�صابي 
نحيطكم علما بانه تقرر حتديد موعد اجتماع اخلربة يوم الثلثاء املوافق 20١7/١0/١0 متام 
ال�صاعة 2.00 من بعد الظهر يف قاعة اجتماعات ق�صم اخلرباء يف حمكمة ابوظبي خلف كافور ، 

 expert@darexperts.com  : علما بان الربيد اللكرتوين الر�صمي للخربة هو
 / لل�صادة  ر�صمي  توكيل  اإح�صار  �صرورة  مع  اأعله  املحددين  واملكان  املوعد  يف  احل�صور  ناأمل 
املحامني والوكلء عن اأطراف الدعوى ويف حال عدم ح�صور اأي طرف فان اخلربة �صوف ت�صتمر 

يف اأداء مهامها يف غيابه وفقا لل�صلحيات املخولة لها قانونا. 
خبري ح�صابي - حمدان زكريا عوده - رقم القيد 528     

اإعالن بالن�صر حل�صور اخل�صم املدخل/  
حممد ربيع عفيف عا�صور  
اجتماع اخلربة احل�صابية 
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اعالن املدعي عليه مبوعد اجتماع خربة  

املدعي عليه / ئي مارت �صوبر ماركت ومتجر اق�صام - �ض ذ م م 
وميثله قانونا / راجي�ض �صريات داموداران 

يعلن اخلرب احلا�صبي / اإيزي�ض جماهد اأن  اأعمال اخلربة املحا�صبية 
مبوجب احلكم ال�صادر من حمكمة دبي البتدائية  بتاريخ 20١7/9/١٨ يف نزاع تعيني 
خربة جتاري رقم 20١7/326 - يعلن املدعي عليه ومن ميثله قانونا مبوعد اإجتماع 
خربة لتقدمي كافة ما لديها من م�صتندات وذلك يوم الثنني املوافق 20١7/١0/9 يف 
متام ال�صاعة احلادية ع�صر ظهرا ، وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف امارة دبي 
- ديرة بناية مكاتب ، خلف ال�صركة العربية لل�صيارات - مقابل الفطيم اونومول - 

الطابق التا�صع مكتب 9١0 - حممول / 63١370٨-050  فاك�ض / 04-2947003
اخلبري/ اإيزي�س جماهد 

اإعالن بالن�صر 
مكتب ا�صل املعايري لتدقيق احل�صابات 

اخلبري/ اإيزي�س جماهد  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/6677   

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صلمي 
العنوان / اإمارة اأبوظبي - البطني - �صارع عبداهلل بن عبالعزيز ال �صعود - بناية ال�صيخه - فاطمة 
- بوكالة ال�صتاذ / الن زحلن دى كايتى عن مكتب �صي يف ام األ لل�صت�صارات القانونية برقم حمرر 

)20١7/١/96527( بتاريخ 20١7/4/27 
املنذر اليها / الينا هاروتيوليان - ارمينية اجلن�صية ، وعنوانها / جمهول القامة  يخطر املنذر املنذر 
اليها ب�صرورة �صداد مبلغ قيمته )2.473.65٨.9٨( درهم خلل �صهر من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ، وال 
اإج��راءات نزع ملكية العقار الكائن  �صوف ي�صطر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية قبلكم ومبا�صرة 
رق��م 2722 - �ض ب 426٨2 -  اأر���ض   - الفرجان   - يف )دب��ي - جبل علي - منطقة جبل علي الوىل 
الإمارات العربية املتحدة ( وحجزه وبيعه وفق القوانني ال�صارية يف هذا ال�صاأن ويحتفظ املنذر بحقه 
كامل مبطالبته املنذر اليها بالتعوي�ض والعطل وال�صرر عند اأي تاأخري يف اإخلء العقار ، وال �صوف 
ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �صدها ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�صوم وم�صاريف 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/576  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/١- اأحمد وليد رزق اهلل اأبو علي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي 
ال�صلمي - �ض م ع -  نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 20١6/٨24 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ  
20١7/4/27  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )36٨٨0( درهم وت�صليمه 
اتفاقية  ه��ذا الع��لن  2- ف�صخ  ن�صر  تاريخ  ي��وم من  املحكمة خ��لل ١5  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
 G - الجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة 200٨/7/2 وملحقها عن )الوحدة العقارية رقم 009-الطابق
اإمارة دبي(  اإماراتي ١-2١( مبنطقة ور�صان الوىل مب�صروع املدينة العاملية -  الكائنة مببنى )اي �صي 
والزمت املدعي عليه بت�صليمها خالية من ال�صواغل للمدعي وحمو القيد الذي فحواه )تخ�صع ملكية 
العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى 
الدائرة والوارد ب�صهادة امللكية( وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/575  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/١- جودم كا�صرو ماهاراج كي�صن كا�صرو  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
بنك دبي ال�صلمي - �ض م ع   نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 20١6/٨23 عقاري كلي يوم 
الحد  بتاريخ  20١7/3/5  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )60042( 
ن�صر هذا الع��لن -  تاريخ  املحكمة خلل ١5 يوم من  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م وت�صليمه اىل طالب 
)تخ�صع  عبارة  و�صطب  وملحقها  ال��دع��وى  مو�صوع  بالتملك  املنتهية  الج���ارة  اتفاقية  بف�صخ   -2
بالتملك وملحقاته  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد الجارة  املنتهية  العقار اىل ترتيبات الجارة  ملكية 
ال���واردة ب�صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائ��رة الرا���ص��ي والأم���لك بتاريخ  ال��دائ��رة(  ل��دى  امل��ودع 
20١4/١2/٨م ، وبالزام املدعي عليه بت�صليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد احليازة له.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 

رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/548  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صدهما/١- اإ�صفاق ابراهيم جمعه دار  2-�صركة فيزا هولدينجز ليمتد 
وميثلها مديرها ومالكها / اإ�صفاق ابراهيم جما دار - جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/نرجي�ض م�صتاق ال�صيخ م�صتاق ال�صيخ - نعلنكم باحلكم ال�صادر يف 
الدعوى رقم 20١4/6٨3 عقاري كلي يوم اخلمي�ض  بتاريخ  20١5/5/2٨  باعتباره 
�صندا تنفيذيا وذلك ١- بالزامكم  بالت�صامن ب�صداد مبلغ وقدره )٨0٨596( درهم 
وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خلل ١5 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
العلن.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/803   تنفيذ �صرعي  
اىل املنفذ �صده/١- زياد ال�صلمه  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
هوي�صل  علي  ع��ب��داهلل  را���ص��د   / وميثله  العبد  ح��م��اده  التنفيذ/�صميه 
والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - النعيمي 
احوال  ا�صتئناف    ١49/20١7 رقم  ال�صتئناف  يف  ال�صادر  احلكم  بتنفيذ 
�صخ�صية ومواريث ب�صداد املبلغ املنفذ  به وقدره )745١١ درهم( �صامل 
للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/869  مدين )جزئي( - بوا�صطة الن�صر 
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية 

اىل املدعى عليه / عامل ت�صابال - ذ م م وميثلها / حممد اأمني تا�صابال 
الدين  ، فاطيمة حمي  ا�صرتاليا اجلن�صية   - الدين  يو�صف ميا حمي   - املدعي/  اق��ام      / جن�صيته 
موطنه  على  ويعلن  ا�صرتاليا  ال��ب��لد  /خ���ارج  عنوانه   - ا�صرتاليا  جن�صيته/  اجلن�صية  ا�صرتاليا   -
ال�صيخ زايد  باإمارة دبي - طريق  الكائن  القانونية  املختار : مكتب الريامي للمحاماة وال�صت�صارات 
- تيكوم - مبنى ال�صعفار ١ - مكتب رقم 240٨ ، هاتف رقم : 04/4534١٨٨ ، مكتب الريامي للمحاماة 
وال�صت�صارات القانونية الكائن باإمارة دبي - طريق ال�صيخ زايد - تيكوم - مبنى ال�صعفار ١ - مكتب 
رقم 240٨ - هاتف رقم : 4534١٨٨-04 فاك�ض رقم : 04/4534١٨9 بوكالة املحامي /  الدعوى برقم / 
20١7/٨69 )مدين )جزئي(( - عجمان - مو�صوعها / دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها برد مبلغ 
375.4١2.5١ درهم  - فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف ال�صاعة ٨.30 من يوم ٨ �صهر اكتوبر ل�صنة 20١7 م وذلك يف النظر يف 

الدعوى بو�صفك مدعي عليه  حرر بتاريخ : 20١7/9/24
  مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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    يف الق�صية رقم 2017/949 جتاري كلي 

للمحاماة  ال�صباغ  منى   : بوكالة   - خ  م  �ض   - للتمويل  اخلليج  �صركة   : من  املرفوعة 
اعظم   -2 م   م  ذ  �ض   - الدولية  �صوت  نايت  �صركة   -١  : �صد  القانونية  وال�صت�صارات 
دبي  كتاب حمكمة  ب��ال���ص��ارة اىل  ف���دوى   ب��روي��ز  �صعيد غياثي 3- حممد  اهلل حممد 
املوؤرخ يف 20١7/١0/2 واملت�صمن تكليفي خبريا يف الق�صية املذكورة اعله  البتدائية 
نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�صية املذكورة يوم اخلمي�ض  املوافق 
20١7/١0/2  ال�صاعة ١١.00 �صباحا  وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبري : احمد 
الوطنية  دبي  بناية   302 رقم  مكتب  الثالث-  الطابق  كابيتال-  الهلل  لوتاه-  ماجد 
ندعوكم  ل��ذا   04-2999000 ه��ات��ف  بور�صعيد  �صنرت-  �صيتي  دي���رة  بجانب  للتامني- 

للح�صور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�صر اجتماع خربة
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2052 جتاري جزئي                               
ع  م  ���ض   - الوطني  القيوين  ام  امل��دع��ي / بنك  ان  الق��ام��ة مب��ا  ك��ب��الن دفينا  جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه /١ - جني�صا   اىل 
اقام  قد  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك   / املدعي  ان  - مبا  ال�صام�صي  العمران  / عبداهلل حمد عبداهلل عمران  وميثله 
الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 20١7/9/26 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول - وتكون مهمته بعد الطلع على 
ملف الدعوى النتقال للبنك املدعي كاأمر لزم للطلع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�صجلت والدفاتر ونظام 
والدفاتر  ال�صجلت  وك��ذا  يقدمه اخل�صوم  ان  ع�صى  ما  وعلى  امل�صتندات  اأ�صول  على  والط��لع  على ح�صابه  الىل  احلا�صب 
من  عليه  احل�صول  مت  ما  لبيان  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية  )واملرا�صلت  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية 
ت�صهيلت وانواعها وقيمتها و�صروط املنح والفوائد ومدة ال�صداد وطريقة احت�صاب الفوائد او الرباح والعمولت وامل�صروفات 
واية مبالغ اخرى مع ت�صفية احل�صاب وعلى اخلبري بالن�صبة للمعاملة اخلا�صة بالبطاقة بيان تف�صيلت ذلك وحتقيق دفاع 
اخل�صوم من الناحية الفنية وامل�صرفية ، و�صرحت للخبري يف �صبيل اأداء ماأموريته املناط بها النتقال اىل اي جهة اخرى يرى 
النتقال لها ومطالعة ما يرى من م�صتندات تفيد يف اداء املاأمورية و�صماع من يلزم �صماع اقواله بغري حلف ميني ،  وحددت 
مبلغ ثلثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�صاب وم�صروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة 

Ch.1.C.14 جل�صة يوم الثلثاء  املوافق 20١7/١0/١0  ال�صاعة 30 : ٨ �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2066 جتاري جزئي                               

 اىل املدعي عليه /١ - عبد احلي احمد عبد الرحيم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 
اقام  قد  ع  م  �ض   - الوطني  القيوين  ام  بنك   / املدعي  ان  - مبا  ال�صام�صي  العمران  / عبداهلل حمد عبداهلل عمران  وميثله 
الدعوى املذكورة اأعله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 20١7/9/26 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول - وتكون مهمته بعد الطلع على 
ملف الدعوى النتقال للبنك املدعي كاأمر لزم للطلع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�صجلت والدفاتر ونظام 
والدفاتر  ال�صجلت  وك��ذا  يقدمه اخل�صوم  ان  ع�صى  ما  وعلى  امل�صتندات  اأ�صول  على  والط��لع  على ح�صابه  الىل  احلا�صب 
من  عليه  احل�صول  مت  ما  لبيان  وج��دت  ان  واللكرتونية  الورقية  )واملرا�صلت  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية 
ت�صهيلت وانواعها وقيمتها و�صروط املنح والفوائد ومدة ال�صداد وطريقة احت�صاب الفوائد او الرباح والعمولت وامل�صروفات 
واية مبالغ اخرى مع ت�صفية احل�صاب وحتقيق دفاع اخل�صوم من الناحية الفنية وامل�صرفية ، و�صرحت للخبري يف �صبيل اأداء 
ماأموريته املناط بها النتقال اىل اي جهة اخرى يرى النتقال لها ومطالعة ما يرى من م�صتندات تفيد يف اداء املاأمورية 
و�صماع من يلزم �صماع اقواله بغري حلف ميني ،  وحددت مبلغ ثلثة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�صاب وم�صروفات اخلبري 
واتعابه والزمت املدعي ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثلثاء  املوافق 20١7/١0/١0  ال�صاعة 30 : ٨ �صباحا يف 

Ch.1.C.14 القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
     املو�صوع: الأ�صماء

تعلن دائرة حماكم را�ض اخليمة بان املدعو/عبداهلل علي حجر ال�صحي - طالبا 
ال�صهرة من  وت��ع��دي��ل م�صمى   ، م��ن )ح��ج��ر( اىل )حم��م��د(  اجل��د  ا���ص��م  تعديل 
)ال�صحي( اإىل )بن حجر( ل�صمه ول�صماء اولده/خالد وبدرية ومنرية وعبد 
احلكيم و�صاهني و�صعاد وتركي وادري�ض وتركية ويعقوب ، لتكون ا�صماوؤهم بعد 
التعديل / خالد وبدرية ومنرية وعبد احلكيم و�صاهني و�صعاد وتركي وادري�ض 
له  من  وان    . ال�صحي  حجر  بن  حممد  علي  اأبناء/عبداهلل   ، ويعقوب  وتركية 
م�صلحة يف العرتا�ض على ذلك ان يتقدم خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

العلن امام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة را�ض اخليمة.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
د. جفعر حممود عبد القادر ملكاوي 

  حكومة  راأ�س اخليمة
    دائرة املحاكم

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
    مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر 

                       اىل املدعي عليه/ جنمة م�صندم للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
املذكورة ل�صالح  الدعاوي  بتاريخ 20١7/١0/٨ يف  املنعقدة  باأن املحكمة حكمت بجل�صتها  نعلنكم 

املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي.

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ احلكم - ملتحقا بخدمة 
رب عمل اآخر والزمت الطرفني باملنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعني من ن�صيبهم منها وامرت باملقا�صة 
يف اتعاب، ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 

اعبتارا من اليوم التايل ن�صر هذا العلن.
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 729١/20١7/١3 
 72٨9/20١7/١3
 7340/20١7/١3

م
١
2
3

ا�صم املدعي
 روهيدا�ض �صوترادهار لك�صمان �صوترادهار 

بهوبيندر �صنيغ �صونال 
حممد �صفيق ال�صلم ابو كلم 

مبلغ املطالبة
١6٨40 درهم + تذكرة العودة
١2007 درهم + تذكرة العودة
١34١0 درهم + تذكرة العودة

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : العبد القادر للمفرو�سات - �س ذ م م   
العنوان : مكتب 607 ملك عبداهلل حممد املل - الرب�صاء الوىل - ال�صكل القانوين : ذات 
م�صوؤولية حمدودة - رقم الرخ�صة  59997٨  رقم القيد بال�صجل التجاري : ١0١56١٨ 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
20١7/٨/١3  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  20١7/٨/١3  وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �ساكا حما�سبون قانونيون  العنوان : 
 مكتب ١203 ملك براموديني ار�صاد كمال - بردبي /اخلليج التجاري  - هاتف 04-2٨2٨١١١ 
خلل  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2٨2٨2٨0 فاك�ض: 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/�ساكا حما�سبون قانونيون  
التجاري   ب��ردب��ي /اخل��ل��ي��ج   - ك��م��ال  ار���ص��اد  ب��رام��ودي��ن��ي  م��ل��ك  : مكتب ١203   ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب    04-2٨2٨2٨0 ف��اك�����ض:   04-2٨2٨١١١ ه��ات��ف 
العبد  اأعله لت�صفية   املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  القت�صادية بدبي 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �س   - للمفرو�سات  ال��ق��ادر 
20١7/٨/١3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 20١7/٨/١3 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�صتندات والأوراق  اأع��له، م�صطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/13  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/١- ملتي لينك �صتار للتجارة - �ض ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /ف��ادي حممد خمل�ض �صومل   قد 
جتاري   20١6/6١6 رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف 
املوافق  الثلثاء   بتاريخ 20١7/١/3 وح��ددت لها جل�صه يوم  جزئي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا   ١0.00 ال�صاعة   20١7/١0/24
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1407 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/١- الرائد لتاأجري ال�صيارات - موؤ�ص�صة فردية 2-�صعيد �صامل علي 
�صعيد الفزاري - �صامن جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
الإمارات  ل�صالح/م�صرف  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   20١7/9/20 بتاريخ  املنعقدة 
ال�صلم - �ض م ع بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للم�صرف املدعي مبلغ مقداره مليون 
ومائة واربعة وثمانون الفا وثمامنائة و�صبعون درهما والفوائد القانونية بواقع ٪9 
امل�صاريف  والزمتهما  ال�صداد  متام  وحتى   20١7/6/١7 يف  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2132  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- كاملي�ض يا�صوانت مانيلل جو�صي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ جرنا�ض لتاأجري ال�صيارات وميثلها / احمد نبي 
داد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره =/ 4676 
درهم - والفائدة والر�صوم وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء 
لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   ٨.30 ال�صاعة   20١7/١0/١0 امل��واف��ق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  فاأنت مكلف باحل�صور 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1249  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١- روى خزائني 2- علي اأ�صغر ح�صني حممدي  جمهويل حمل 
اإبراهيم  اإي��ران - الفرع الرئي�صي وميثله /  القامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات 
حممد اأحمد حممد القا�صم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )١344555 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   ١٨ ٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم 
الثنني  املوافق  20١7/١0/١6  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعادة اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 2017/2269  مدين جزئي 
بابكر ح�صن عمر  جمهول حمل القامة  املوؤيد  املدعي عليه / ١-حممد  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  بابكر   قد  با هلل حامد حممد  املنت�صر  امل��دع��ي/  ان  مبا 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2600 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف و الفائدة  9٪ من   املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام و�صمول 
املوافق   ال��ث��لث��اء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   ٨.30 ال�صاعة   20١7/١0/١0
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2869  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- جورج اكاداميا توبيو  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )١٨.643.30 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪2.49 
التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء    ال�صداد  �صهريا من 20١١/١2/20 وحتى 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ض   ٨.30 ال�صاعة     20١7/١0/١0 امل��واف��ق  
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1742  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / ١- م�ض �صتيل انرتنا�صيونال - �ض م ح  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ كاردميري هادي�صيليك �صان يف تيك ليمتد ا�ض تي اي وميثله / حممود ح�صني 
علي احمد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  بالعرتاف بالت�صديق على 
احلكم ال�صادر من بتاريخ 30 نوفمرب 20١4 يف الدعوى التحكيمية رقم 300323/20١5 
ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم   ، دره��م   )727724( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  وال��زام 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  20١7/١0/١١   ال�صاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ض بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1444  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / ١- �صركة بيرت ا�صتاي لتاأجري بيوت العطلت - ذ م م  2- �صيد علي 
عبا�ض ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته �صريك يف �صركة بيرت ا�صتاي لتاأجري بيوت العطلت 
- ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد منري ال�صلم حممد ن�صري 
علي وميثله / را�صد �صيف �صعيد �صيف الزبادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بقبول ا�صتقالة املدعي وابراء ذمته من تاريخ بيع  ح�صة 
وامل�صاريف  بالر�صوم  املدعي عليهم  وال��زام  تاريخ 20١7/4/9  الثالث يف  للمدعي عليه 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  20١7/١0/5  ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1649  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١-مطبعة ما�صرت - �ض ذ م م وميثلها مديرها ال�صيد/ حارث 
ك��وت��و حممد ن��وح جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك راأ����ض اخليمة 
 - ال�صام�صي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله/عبداهلل  ع  م  �ض   - الوطني 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد 
 ٪١2 والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   ١.570.77٨.06(
املوافق   ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�صة يوم الثنني   ال�صداد  من 20١7/5/9 وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch2.E.22 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   9.30 ال�����ص��اع��ة    20١7/١0/١6
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1654  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- نا�صيونال مارين األيان�ض - م د م �ض  جمهول حمل القامة 
املقفلة  م�صاهمة   / البحرية  للخدمات  املتحدة  ايكارو�ض  �صركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
وميثله / حممود ح�صني علي احمد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها بان توؤيد للمدعية مبلغ وقدره 00 درهم والفائدة القانونية 
بواقع ١2٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزام املدعي عليها بالر�صوم 
املوافق   اخلمي�ض   ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�����ص��اري��ف 
20١7/١0/١2  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2243  جتاري جزئي              

م  جمهول  م  ذ  �ض   - الركاب باحلافلت  لنقل  املدعي عليه / ١-جور�صي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ �صوكت اهلل ���ص��اه ع��امل خ���ان   ق��د اأق���ام عليك 
 ١75000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2٪ من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء   املوافق  ١0/3١/20١7  
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   ٨.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3154  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- اميا يليتا دولويرا�ض دانتاي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد   - ال�صام�صي  العمران 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   20.564.5٨( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة   2.49٪ �صهريا من 20١3/١2/20 وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة 
يوم الثلثاء   املوافق  20١7/١0/١0  ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2923  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- رونيل تنجيبنجاب انتريا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )3١.٨75.25 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49٪ من 
تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف 20١١/١2/20 وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة 
يوم الحد  املوافق  20١7/١0/٨  ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
 يف  الدعوى 2017/2694  جتاري جزئي 

اىل امل��دع��ي عليه /١-ك��و���ص��و ك��وجن��و حممد ك��وجن��و  جم��ه��ول حمل 
اأق���ام عليك  ن��وت��وك��اران - ق��د  امل��دع��ي/ �صمري عمر  الق��ام��ة مب��ا ان 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الأم���ر  ب��ا���ص��دار  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
ب�صداد مبلغ )٨0000( درهم والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة 
بالقاعة  ���ض  ال�صاعة 30.٨  امل��واف��ق  ١0/3١/20١7    ال��ث��لث��اء    ي��وم 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/178  عمايل كلي                 
اىل املدعي عليه / ١- الريامي للثاث املكاتب والتجارة العامة  جمهول حمل 
�صعيد  �صيف  را�صد  وميثله/  فريدجو�ض  بوزها  املدعي/كانام  ان  مبا  القامة 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال��زب��ادي  �صيف 
عليها بان توؤدي اىل املدعية  مبلغ وقدره  ١١675٨0 درهم مع املطالبة  بتذكرة 
احلكم  و�صمول  وامل�صاريف  والر�صوم  القانونية  والفائدة  موطنه  اىل  العودة 
ال�صاعة  املوافق ١0/5/20١7  يوم اخلمي�ض  لها جل�صة  املعجل. وحددت  بالنفاذ 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2716  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١-�صيلي ويلي فود اأند بيفرياج اأند �صرتيز - �ض ذ م م - فرع - مديرها 
اخلليج  فنار  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  فينكاترامنا   �صاتي�صا  مامتا   /
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد    - دوب��ي  رايف  ال�صيد/  للتجارة وميثلها 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )60.000 درهم( والفائدة القانونية بقيمة ١2٪ من 
وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى   20١6/6/9 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  20١7/١0/١٨   ال�صاعة 30.٨ 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1165  احوال نف�س م�صلمني                 

اىل املدعي عليه / ١- حممد ظريف حممد علي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
تب�صم منري احمد خان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها تطليق لل�صرر والهجر 
املتعه ونفقة زوجية ونفقة بنوة  وت�صليم املدعية موؤخر �صداقها ونفقة العدة ونفقة 
بنوة وتوفري  واج��رة ح�صانة ونفقة  واثبات ح�صانة  النفاق  انقطاعه عن  تاريخ  من 
م�صكن ح�صانة وتوفري خادمة ودفع اجرتها وحتمل م�صاريف ا�صتقدامها ودفع مبلغ 
وقدره ١05.000 درهم.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  20١7/١0/١6  ال�صاعة 
٨.30 �ض بالقاعة رقم )3(  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2858  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- زياد �صربي ا�صماعيل ال�صعيدي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني - �صركة م�صاهمة عامة -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )264995 درهم( 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪١2 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.13 يوم الربعاء  املوافق  20١7/١0/4  ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3865  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/١- ال�صنافر لتنظيف املباين   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد دليار الدين فريد احمد   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )١3١52(
مبلغ ١١34 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1698   تنفيذ جتاري  
وكفيل  �صريكا  ب�صفته   ، بيديكايل  تيكى  مانكات  الدين  ب��در  ���ص��ده/١-  املنفذ  اىل 
برو  3-ي��وين  �صخ�صيا  وكفيل  �صريكا  ب�صفته   - ال�صريف  عمر  2-حممد  �صخ�صيا 
بيديكايل  تيكى  مانكات  ال��دي��ن  ب��در  م��دي��راه��ا  وميثلها  م  م  ���ض   - العامة  للتجارة 
التنفيذ/امل�صرف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ال�صريف   عمر  وحم��م��د 
العربي لل�صتثمار والتجارة اخلارجية - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37639١3( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2447   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/١- �صركة لكريباري خلدمات التموين باملواد الغذائية 
- ذ م م وميثلها / حممد الها�صمي -  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام  قد   - دوب��ي  رايف  - وميثلها  م  م  ذ   - للتجارة  التنفيذ/فنار اخلليج 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3١440.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2014/842 مدين كلي                                                

بان  نعلنكم  با�صكايا  جمهول حمل القامة  يال�صني  املحكوم عليه/١-  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  20١5/2/١5  يف الدعوى املذكورة 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ  ب��ان  املدعي عليه  ال��زام   اع��له ل�صالح/تينزهني فو 
ال��دع��وى.  حكما  ، وال��زم��ت��ه بر�صوم وم�����ص��روف��ات  وق���دره 2١9.000 دره���م 
مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/58 جتاري جزئي                                              

 / املدعي  اأن  ابوغزاله  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه/١- كاظم ح�صام  اىل 
يحيى عي�صى ح�صني خليل وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صلمي - نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  20١7/9/6  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�صالح/ يحيى عي�صى ح�صني خليل بالزام املدعي عليه )كاظم ح�صام ابوغزاله( بان 
يوؤدي للمدعي )يحيى عي�صى ح�صني خليل ( مبلغ وقدره 375000 ثلثمائة وخم�صة 
و�صبعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �صنويا من تاريخ 20١6/١2/27 وحتى 
متام ال�صداد والزمته بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة 
اآل  را�صد بن �صعيد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذا الع��لن �صدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/948  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/١- را�صد جمعة �صامل الرزى ال�صام�صي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
احل�صوري  مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:١0/2/20١7  حكمت 
وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري امل�صريف �صاحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي 
الطلع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم - النتقال 
ملقرات طريف الدعوى والطلع على املرا�صلت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�صجلت 
الدعوى وبيان  الوقع بني طرفني  الورقية واللكرتونية لبيان علقة  التجارية  والدفاتر 
نوع املعاملت التي ربطت طريف الدعوى و�صندها و�صببها وماترتب عليها والزمت املدعي 
ب�صداد مبلغ ع�صرة الف درهم خزينة املحكمة كامانة خربة ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم 

 .ch1.C.13:الثنني املوافق:20١7/١0/9 ال�صاعة:0٨:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8423  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�صتب ا�ض دي �صي وود للعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�صونيل كومار رام لل قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  وق��دره��ا)6294  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB176538938AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�صة يوم الربعاء املوافق:20١7/١0/١١ ال�صاعة 0٨.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5119  عمايل جزئي
ال��ف��ن��ي��ة والنظمة  ل��ل��خ��دم��ات  زب����ري  ال���دي���ن وحم���م���د  امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-����ص���ي���اء  اىل 
الم���ن���ي���ة ����������ض.ذ.م.م جم���ه���ول حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /حم���م���د رئ��ي�����ض ع���زام 
امل��ط��ال��ب��ة مب�صتحقات عمالية  ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د  ا���ص��لم  حم��م��د 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق���دره���ا)2١.١66.66 
اخلمي�ض  ي����وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB172416450AE:ال�صكوى رق����م 
املوافق:20١7/١0/١2 ال�صاعة 0٨.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6637  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل  ما�صرت  ١-مطبعة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  امري ح�صني  /ديلوار  املدعي  ان 
مب�صتحقات عمالية وقدرها)40633 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١000( درهم 
لها  وح��ددت   mb175034478ae:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم 
 ch1.A.5:جل�صة يوم الحد املوافق:20١7/١0/22 ال�صاعة 0٨.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7655  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-تطوير للحلول التكنولوجية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /رامبهول حوكام �صينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم   )١500( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(  وق���دره���ا)١١900  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB175815216AE وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق:20١7/١0/٨ ال�صاعة 0٨.30 �ض مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري واأمرت بتق�صري مدة الإعلن. 
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9516  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-الكون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عمر زمان نور زمان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )١7650 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١500 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177155903AE  وحددت لها 
القا�صي  0٨.30 �ض مبكتب  ال�صاعة   20١7/١0/١١ املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9506  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-الكون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عثمان �صاه رحمن �صاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )١7650 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١500 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177157296AE  وحددت لها 
القا�صي  0٨.30 �ض مبكتب  ال�صاعة   20١7/١0/١١ املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/9518  عمايل جزئي

القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملقاولت  ١-الكون   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /زاهد اهلل امام �صاه قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )١5400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١500 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177157402AE  وحددت لها 
القا�صي  0٨.30 �ض مبكتب  ال�صاعة   20١7/١0/١١ املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5123  عمايل جزئي
ان  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / ١-فليرب للتجارة 
املدعي /ف�صل ح�صني حممد دين قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )١7.7١6 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB173747318AE  وحددت لها 
جل�صة يوم الحد املوافق 20١7/١0/٨ ال�صاعة 0٨.30 �ض مبكتب القا�صي لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، علما بان 

الدعوى قد اعيدت اىل املرافعة.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9325  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الغط�ض  �صيز خل��دم��ات  ١-�صفن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك  الفار قد  انور عبدال�صلم حممد  القامة مبا ان املدعي /حممود 
درهم(   ٨000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177107070AE  وحددت لها 
القا�صي  ال�صاعة 0٨.30 �ض مبكتب  املوافق ١7/١0/20١7  الثلثاء  جل�صة يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8963  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مطعم ام ا�ض ار تاج �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /فهارهانا بين�صايل بله قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )١4454 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB176790152AE  وحددت لها 
القا�صي  ال�صاعة 0٨.30 �ض مبكتب  املوافق ١7/١0/20١7  الثلثاء  جل�صة يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7247  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�صفقات ا�صغر علي ا�صغر جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ايه ا�ض ان بي للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
رقم  دره���م(   ١0000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
ال�صكوى:mb172627434ae  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
20١7/١0/١١ ال�صاعة ١5.00 م�صاءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/4163  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الزعابي  ال��ريو  عليه/١-  املحكوم  اىل 
يف    20١7/9/١١ بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
املحكمة  بحكمت  بارفيز  حممد  ح�صني  ل�صالح/اجمد  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )١١.579( درهم  مبثابة احل�صوري بالزام املدعى عليها 
يلتحق  ما مل  نقدا  او  ال�صياحية عني  ال��درج��ة  على  اىل موطنه  ال��ع��ودة  وت��ذك��رة 
مبثابة  حكما   . امل�����ص��روف��ات  م��ن  باملنا�صب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة 
احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3723  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  النزهة  و�صفن  ق��وارب  لتاأجري  انديامو  ���ص��ده/١-  املنفذ  اىل 
رو�صو  �صتوربيك  التنفيذ/�صاورن  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )236١3(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة اىل مبلغ )١٨66( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3718  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/١- لريب ان�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  اأق��ام  عليك  نزييمانا قد  التنفيذ/عمر  ان طالب  القامة مبا 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )200٨3( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )١5٨3( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3348  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/١- دار الماين للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عليك  اأق����ام   ق��د  ح�صني  اح��م��د  حممد  التنفيذ/�صربي  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١0000(
مبلغ )٨٨5( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3421  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/١- الباترو�ض جلوبال �صليو�صن�ض ليميتد جمهول حمل 
مطر  علي  وميثله:ح�صن  واجن  التنفيذ/ياجى  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
والزامك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  الريامي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4١١40( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )3١05( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3152  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/١- ال�صرح للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد �صاه عامل حممد دودو مياه قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١094١(
مبلغ )966( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3362  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م  الداخلي  الت�صميم  خل��دم��ات  كوزميك  ���ص��ده/١-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالكرمي فيلفيناكات 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )32906(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة اىل مبلغ )25١4( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2071  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ ���ص��ده/١- ج��ران��د تيك ان��ت��ريي��ورز �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
حميد  بارامبيل  مانات  منبات  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )١5000(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة اىل مبلغ )١250( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2017/695 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/١-�صركة عبداهلل بن د�صمال للمقاولت ذ.م.م

 وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه 
باعلن املطعون �صده:١- جمموعة اإ�صكندر م.م.ح جمهويل حمل 
اأعله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�صور  عليكم  ويتوجب 

�صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/564  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/١- حممد اقبال حاجي حممد نور حممد جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/مروان يا�صني الزعيم
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:20١6/663 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:١/١6/20١7   

باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:
حتى   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )١03٨764١.60( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -١
اأو خزينة املحكمة خلل ١5 يوم من تاريخ ن�صر هذا  متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ 
امل��ربم بني  امل���وؤرخ���ة:١٨/20١5/6  الع��لن.  2- بف�صخ عقد البيع الثابت مبلحق اتفاقية البيع 

املدعيني واملدعي عليه لقطعة الر�ض الثابتة تفا�صيلها بالتفاقية .
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/427  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / ١-اأنيل كومار بوهاين جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�صوعه  اع��له  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي 
ال�صادر يف الدعوى رقم 590/20١7 امر على عري�صة جتاري والر�صوم وامل�صاريف. 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 20١7/١0/٨   ال�صاعة 0٨.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/424  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / ١-حار�ض زبري زبري جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / 
العمران  ���ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
القرار  م��ن  تظلم  ومو�صوعه  اع��له  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي 
ال�صادر يف الدعوى رقم 630/20١7 امر على عري�صة جتاري والر�صوم وامل�صاريف. 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 20١7/١0/٨   ال�صاعة 0٨.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/373  اأمر اأداء

فينودبهاي  بوباب  فينودبهاي  ديبينكومار   -١  / عليه  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صونيل مورليدهار بهاجات   
البتدائية  دب���ي  حمكمة  ق���ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم���ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب 
بتاريخ:20١7/9/١9 اإلزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )20000( درهم 
الأمر  من  التظلم  يف  احل��ق  ولكم  وامل�صاريف   والر�صوم  للمدعي 

خلل ١5 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2825  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- عامر حيدر علي ح�صني 2- فيوت�صر دييل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات ايران الفرع الرئي�صي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره 
)372١4.62( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية التفاقية 
بواقع ١3٪ من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف:20١7/7/26 وحتى ال�صداد التام.وحددت 
 Ch 1.C.12 لها جل�صة يوم الثنني املوافق :20١7/١0/23 ال�صاعة:٨.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2802  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- رفيق �صعبان 2- ايه تي �صي �ض.م.ح جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ابراهيم م�صطفى عبدالعليم ح�صن قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )١50.000( درهم 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم 
ال�صاعة:30.٨  املوافق :١٨/١0/20١7  التام.وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  ال�صداد 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/2821  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/١- الر�ض خلدمات تخلي�ض املعاملت جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ تيلين كوماري برادي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره )33000( درهم والر�صوم وامل�صاريف.
ال�صاعة:30.٨   20١7/١0/١0 املوافق   الثلثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
�ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/1604  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- جد حف�ض للتحف والهدايا �ض.ذ.م.م 2- �صهيل عبداهلل ترين 3- نعمت 
اهلل حممد جماىل 4- �صفر جعفر غوا�صى 5- ايه ان تي للهواتف �ض.ذ.م.م 6- �صركة ق�صر 
الريا�صة ذ.م.م 7- جمال حممد خرم جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�صي  الفرع  اي��ران 
مببلغ وقدره )3٨44٨7.64( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 
بواقع ١5٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 
:20١7/١0/١2 ال�صاعة:٨.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2872  جتاري جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول  التجارية  البيكانى  انور بيكانى 2- �صركة  اىل املدعي عليه / ١- مليحة 
اأقام عليك الدعوى  الرئي�صي قد  الفرع  ايران  حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )4١١.٨٨0.33 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  بالر�صوم  والت�صامن  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام  دره���م(  
يف:٨/١/20١7  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   ٪١3 بواقع  التفاقية  التاأخريية  والفائدة 
وحتى ال�صداد التام . وحددت لها جل�صة يوم الربعاء   املوافق  20١7/١0/١١  ال�صاعة ٨.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2624  جتاري جزئي
مانينجا�ض جمهول حمل  ابيلون  بيلندا   -2 كر�صتان جوبالن  �صيفا   -١  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ رامن ربيلى في�صوادا�ض وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان 
والتكافل  بالت�صامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
تاريخ  �صنويا من   ٪9 بواقع  والفائدة  دره���م(   وق��دره )2١2.260  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان 
ال�صتحقاق يف:20١5/9/30 وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
 Ch بالقاعة  �ض   ٨.30 ال�صاعة    20١7/١0/١0 املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   .
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  C.14.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3142  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / ١- �صركة كن�ض & كاو بويز �صتيك هاو�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
احمد  وميثله:منى  )ارام��ت��ك(  للتكنولوجيا  المريكية  العربية  ال�صركة  امل��دع��ي/  ان  مبا 
عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )١27.259.١9 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التاخريية بواقع ١2٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
بالقاعة  ال�صاعة ٨.30 �ض  املوافق ١١/١0/20١7   . وح��ددت لها جل�صة يوم الربعاء  بالنفاذ 
Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2288  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / ١- برابي�ض فاداكي كوتياث برابهاكاران ناير جمهول حمل القامة 
ظبيك  �صاملني  زاي��د  وميثله:نوال  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ريلين�ض  املدعي/  ان  مبا 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  احلو�صني 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   ١36.٨9١.76( وق���دره  مبلغا  للمدعية 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل  والفائدة ١2٪ من تاريخ النزاع وحتى ال�صداد 
كفالة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 20١7/١0/١2  ال�صاعة ٨.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/438  جتاري  جزئي 

اىل املدعي عليه/١- اإبتهاج نا�صر عبداهلل العو�صي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 20١7/6/7  يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/بنك ام 
القيوين الوطني �ض.م.ع بالزام املدعى عليها )اإبتهاج نا�صر عبداهلل العو�صي (باأن توؤدي 
للمدعي )بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع( مبلغ وقدره )450.9١١.32( درهم والفائدة 
وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمتها  ال�صداد  مت��ام  وحتى  م����ن:١5/20١6/9  �صنويا   ٪9 بواقع 
وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1869  جتاري  جزئي 

ام  املدعي/بنك  ان  الق��ام��ة مب��ا  ع��ل��ي��ه/١- �صبري احمد خ��ان جمهول حم��ل  امل��دع��ي  اىل 
ال�صام�صي  ال��ع��م��ران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  �����ض.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حمد  ال��وط��ن��ي  القيوين 
املذكورة  الدعوى  20١7/٨/20  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعله ل�صالح/بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع بالزام املدعى عليه باأن يوؤدي اىل البنك 
تاريخ:7/25/200٨  �صنويا من   ٪9 فائدة  اليها  درهما م�صافا   )١0٨5٨.١5( مبلغ  املدعي 
وحتى:20١7/5/25 ثم فائدة على الجمايل بواقع 9٪ من تاريخ:20١7/5/25 وحتى متام 
ال�صداد والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1085 تنفيذ مدين  
���ص��ده/١-  احمد حممد عبده احمد م�صهور جمهول حمل  املنفذ  اىل 
اأقام  قد  علي   ح�صن  عبداحل�صني  التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا  القامة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )64663( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1433 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/١-  رافى معن دبو�صى جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/باولو برونو  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١0547( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1086 تنفيذ مدين  
���ص��ده/١-  احمد حممد عبده احمد م�صهور جمهول حمل  املنفذ  اىل 
اأقام  قد  علي   ح�صن  عبداحل�صني  التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا  القامة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )26002( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2418 تنفيذ جتاري

 -3 مالمريى  تيمور  دو�صت  �صب   -2 م.م.ح  للتجارة  �صده/١-�صليكتور  املنفذ  اىل 
فلفاجر جرنال تريدينغ م.م.ح 4- فايناىل بيزن�ض للتجارة العامة م.م.ح 5- �صي تي 
ال �ض.م.ح 6- علي نو�صاذر مالمريى كجورى جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد  اي��ران  ���ص��ادرات  التنفيذ/بنك 
والزام املنفذ �صده الول والثاين والثالث والرابع بالت�صامن بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )55٨69943.0١( درهم واملنفذ �صده اخلام�ض وال�صاد�ض مع الول بالت�صامن 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )763940( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  .وعليه 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2727 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/١-الزهرة للبرتوكيماويات - دبي �ض.ذ.م.م �صركة حتت الت�صفية وميثلها 
امل�صفي املعني معاذ حممد حما�صبون قانونيون 2- ر�صوان حممد اظم حممد اظم  ب�صفته 
عمري  عظم  حممد   -3 دب���ي    - للبرتوكيماويات  ال��زه��رة  �صركة  ملديونية  و���ص��ام��ن  كفيل 
الزهرة   - دب��ي    - للبرتوكيماويات  ال��زه��رة  �صركة  ملديونية  و�صامن  كفيل  ب�صفته  جهان 
الزهرة  �صركة  ملديونية  و�صامنة  كفيلة  ب�صفتها  �����ض.ذ.م.م  ال�صارقة   - للبرتوكيماويات 
للبرتوكيماويات - دبي جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي )�صركة 
م�صاهمة عامة( وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل املل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2١637١76.94( درهم بالت�صامن اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/2676 تنفيذ جتاري

مان�صوترا جمهول حمل  فراج  �صده/١-�صاجنيف جاندار  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صتاندرد ت�صارترد بنك  وميثله:حبيب 
حممد �صريف عبداهلل املل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم   )92070909( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2948 تنفيذ جتاري
مديرها/ وميثلها  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لعمال  �صده/١-مالك  املنفذ  اىل 

باتيل  باتيل باك�صوميا  باتيل 2- عبدالرحيم بخ�صو ميا  عبدالرحيم بخ�صو ميا 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة ركاد للمواد العازلة �ض.ذ.م.م  
وميثله:ابراهيم علي املو�صى احلمادي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27١42( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2890 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/١-وايدوول للن�صاءات �ض.ذ.م.م وميثلها املدير وال�صريك/

طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  احللوجي  عبدالغفار  ال�صعيد  احمد 
مطر  علي  وميثله:ح�صن  ذ.م.م   احل��دي��د  ل��ت��ج��ارة  النمر  التنفيذ/�صركة 
املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  الريامي قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )50942٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/124  ا�صكالت عمايل
مو�صوع الق�صية اإ�صكال يف التنفيذ رقم:20١7/2974 لوقف الجراءات التنفيذية

طالب الإعلن:م�صت�صكل:كافترييا �صيخة العرب
املطلوب اعلنه:امل�صت�صكل �صده:١ �صراج الدين عثمان ماياجنيل

جمهول حمل القامة
مو�صوع العلن:

نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الثلثاء املوافق:20١7/١0/١0 ال�صاعة:0٨:30 �ض 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�صكال اعله والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1250 تنفيذ مدين  
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  فويت�صيك  اي��ان��ا  ����ص���ده/١-   امل��ن��ف��ذ  اىل 
مب���ا ان ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ص��ع��ي��د غ����امن را����ص���د ذي�����اب امل���زروع���ي 
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري  قد اأقام عليكم الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)7١02.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1084 تنفيذ مدين  
���ص��ده/١-  احمد حممد عبده احمد م�صهور جمهول حمل  املنفذ  اىل 
اأقام  القامة مبا ان طالب التنفيذ/عارف عبداحل�صني ح�صن علي  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )63673( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1257 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/١- راكي�ض ديوان جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�صركة لك�صري خلدمات ال�صراف الداري جلمعيات امللك 
ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )235976(
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1256 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/١- اوج�صتني �صينيدوم امييويل جمهول حمل القامة 
الداري  ال����ص���راف  خل��دم��ات  لك�����ص��ري  التنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأقام  الكتبي  قد  ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير  جلمعيات امللك 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )22553( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2016/1553  تنفيذ مدين   

جزاء  رق���م:20١5/5769٨  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  الق�صية:تنفيذ  مو�صوع 
درهم   )23256( وق��دره  به  املننفذ  املبلغ  ب�صداد   ، املنفذ �صدها  بالزام  القا�صي 

�صامل للر�صوم وامل�صاريف.
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:خديجة بنت احمد ح�صني بن عمر عبا�ض

املطلوب اعلنه:املنفذ �صده:١- مرمي �صعيد �صالح حممد ال�صام�صي جمهول 
حمل القامة

مو�صوع العلن:
نعلنكم بانه مت احلجز على ال�صهم العائدة اليكم يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�سد  

�نطالق فعاليات �ملوؤمتر �لعربي �خلام�ص للروبوت و�لذكاء �ل�شطناعي يف ندوة �لثقافة و�لعلوم

اأحد خمرتعي مفهوم )التعلم العميق(

�لفرن�شي يان لوكان يعلم �لآلت كيف تفكر
يدير خمترب الذكاء ال�صطناعي يف )في�صبوك( منذ اربع �صنوات

ال�صطناعي  والذكاء  للروبوت  العربي  واملوؤمتر 
مرات  خم�ض  عقده  مت  عربي  علمي  م��وؤمت��ر  ه��و 
منذ عام 20١2 وكانت دورت��اه الأوىل والثانية يف 
اململكة الأردنية الها�صمية، والثالثة يف جمهورية 
واليوم  قطر،  دول��ة  يف  والرابعة  العربية،  م�صر 
تقام الدورة اخلام�صة يف دولة الإم��ارات العربية 
امل��وؤمت��ر بتنظيم م�����ص��رتك بني  امل��ت��ح��دة. وي��ق��ام 
نادي الإم��ارات العلمي يف ندوة الثقافة والعلوم، 
فيه  ي�صارك  كما  ل��ل��روب��وت،  العربية  واجلمعية 
نخبة من اخلرباء واملخت�صني يف علوم الروبوت 

والذكاء ال�صطناعي.
من  املمتدة  انعقاده  مدة  خلل  املوؤمتر  ويناق�ض 
العلمية  املوا�صيع  م��ن  العديد  اأك��ت��وب��ر،   5 اىل   3
العمرية  ال��ف��ئ��ات  م��ن  جمموعة  ت�صتهدف  ال��ت��ي 
املدار�ض  ط����لب  م��ث��ل  وامل��ه��ن��ي��ة  وال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
املراكز  وم���دراء  العليا،  وال��درا���ص��ات  واجل��ام��ع��ات 
البحثية، ومدراء املدار�ض ومعلمو املواد العلمية 
باملدار�ض، ومدربو الروبوت يف خمتربات الإبداع 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  ب��امل��وؤ���ص�����ص��ات  والإب���ت���ك���ار 
ا�صتخدام  املو�صوعات،  ه��ذه  اأه��م  وم��ن  بالدولة. 
ال����روب����وت وال����ذك����اء ال���ص��ط��ن��اع��ي يف جم���الت 
العاملية  والتحديات  والطب،  وال�صناعة  التعليم 
ال�صطناعي،  وال���ذك���اء  ال���روب���وت  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
ومناق�صة اأهم التجارب العربية الرائدة يف جمال 
وظائف  واأه���م  ال�صطناعي،  وال��ذك��اء  ال��روب��وت 
اخلدمات  يف  وم�����ص��اع��دت��ه  امل�صتقبلية  ال���روب���وت 

الإن�صانية.
وعلى هام�ض املوؤمتر مت ا�صت�صافة معر�ض علمي 

مب�صاركة �صركات وموؤ�ص�صات حملية وعاملية، ومت 
اإقامة ور�ض علمية متخ�ص�صة يف جمال الروبوت 
معلم  اإع���داد  ور���ص��ة  منها  ال�صطناعي  وال��ذك��اء 
�صركة  وه��ي  ات��لب  �صركة  برعاية   )STEM(
امل���ط���ورة للروبوت  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح��ل��ول 
تطبيق  كيفية  ع��ل��ى  امل���ت���درب  ب��ت��ع��ري��ف  تخت�ض 
منهجية )STEM ( يف العملية التعليمية عن 
طريق ان�صطة علمية عملية ُتلهم و تطور مهارات 
ال�صفوف  معلمني  الور�صة  وت�صتهدف  الطلب. 
الأ�صا�صية يف املدار�ض وروؤ�صاء الق�صام العلمية يف 
املوؤ�ص�صات التعليمية وم�صرفني امل�صاريع العلمية.

وور�صة تطبيقات الهاتف الذكي للتحكم بروبوت 
مل�صت  م��ن��ظ��م��ة  اأع���دت���ه���ا   LEGO EV3
والتكنولوجيا  بالعلوم  ال��ف��راغ  اأوق���ات  ل�صتثمار 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  اأن�صطة  بعدة  تقوم  التي 
لطلب  تقدميها  يتم  التعليمي  الروبوت  اأهمها 
الور�صة  ه���ذه  وت��خ��ت�����ض  امل���دار����ض واجل���ام���ع���ات. 
 LEGO ب��روب��وت  للتحكم  الهاتف  بتطبيقات 
الوا�صع  وانت�صاره  ا�صتخدامه  ل�صهولة   EV3
ب��ني ط���لب امل���دار����ض ح��ي��ث ت��ق��دم امل��ن��ظ��م��ة هذه 
الور�صة لأول مرة والتي تهدف متكني امل�صاركني 
بالروبوت  للتحكم  ك��ام��ل  تطبيق  ت�صميم  م��ن 
Android من  الت�صغيل  والذي يعمل بنظام 
خلل ا�صتخدام الهاتف بالأوامر ال�صوتية بدون 

احلاجة خلبري اأو مربمج.
الروبوت  مل�صابقات  معتمد  حكم  اإع����داد  وور���ص��ة 
العربية  الدول  امل�صابقات يف  اأعداد  وذلك لتزايد 
للروبوت  العربية  اجلمعية  عليها  ت�صرف  التي 

امل�صابقات  لإدارة  حكام  اإع���داد  املهم  من  فاأ�صبح 
باعتبارهم ا�صا�ض اإجناح كل بطولة.

ال��ور���ص��ة تعليم احل��ك��ام كيفية  وي��ت��م م��ن خ���لل 
التعامل مع الطلبة �صواء عند عر�ض اأفكارهم اأو 
عر�ض الروبوتات اخلا�صة بهم، واإدارة امل�صابقات، 
والتعرف على الأخطاء التي ميكن ان يقع فيها 
كما  احلكم.  واأهلية  الأكادميي  املجال  يف  احلكام 
خمتلفة.  م�صابقات  يف  احل��ك��ام  اإع����داد  تت�صمن 
ال���ور����ص���ة احل���ك���ام م���ن احل�صول  ومت���ك���ن ه����ذه 
العربية  م�����ص��ارك��ة م���ن اجل��م��ع��ي��ة  ���ص��ه��ادة  ع��ل��ى 
اأ�صا�صها  للروبوت وبطاقة حكم معتمد يتم على 
والبطولت  امل�صابقات  يف  للم�صاركة  ا�صتدعائهم 
اجلمعية.  فيها  ت�صارك  التي  والإقليمية  املحلية 
الروبوت  م�صابقات  م�صريف  ال��ور���ص��ة  ت�صتهدف 
ال��روب��وت واملهتمون يف جم��ال حتكيم  وم��درب��ني 

امل�صابقات املعتمدة من اجلمعية.
ا�ص�ض  ع���ل���ى  امل�������ص���ارك���ني  ب����ت����دري����ب  وت���خ���ت�������ض 
وم��وا���ص��ف��ات احل��ك��م وك��ذل��ك ق��وان��ني وتعليمات 
املعتمدة وه��ي:  فري�صت لغو، جونيور  امل�صابقات 
ف��ري���ص��ت ل��ي��غ��و، ���ص��وم��وروب��وت، ال���روب���وت جامع 
ال��روب��وت تتبع اخل��ط وكيفية حتكيمها  ال��ك��رات، 

وا�صدار النتائج وكذلك التعامل مع الفريق.
اإع��������داد م������درب روب�������وت متقدم  ك���ذل���ك ور�����ص����ة 
جامعة  م��ع  وبالتعاون  للروبوت  فيك�ض  برعاية 
على  ت��رك��ز  ح��ي��ث   Carnegie Mellon
لتقدمي  ت�صعى  التي  املعلمني  �صريحة  ا�صتقطاب 
مادة علوم الكمبيوتر للطلب بطريقة ُمب�صطة. 
للروبوت  املتقدمة  ال��ربجم��ي��ات  ال��ور���ص��ة  ت��ط��رح 

 Carnegie Mellon ق��ب��ل  م��ن  امل���ط���ورة 
على  عمليا  التدريب  ويتم   ،  University
مهمات  لتنفيذ  با�صتخدامها  ال��روب��وت  برجمة 

اأكرث تعقيداً.
ا�صتمرارية  ه���و  ال�������دورة  ه����ذه  مي��ي��ز  م���ا  واأه������م 
عرب  التعليمية  مهاراتهم  تطوير  يف  امل�صاركني 
وتطبيقه  الف��رتا���ص��ي  ال��واق��ع  تقنية  ا�صتخدام 
الور�صة.  انتهاء  بعد  حتى  الربامج  تطوير  على 
والهدف الأ�صا�صي من الدورة جعل الطلب جزء 
م�صتخدم  كطرف  ولي�ض  ال�صناعة  هذه  يف  فعال 

فقط.
كما ت�صمن املوؤمتر عر�ض جتارب عربية متميزة 
اأبحاث  مناق�صة  اأي�صا  ومت  ال��روب��وت.  جم��ال  يف 
والذكاء  ال���روب���وت  ع��ل��وم  يف  متخ�ص�صة  علمية 
ال���ص��ط��ن��اع��ي م���ن م�����ص��ارك��ني م���ن ك���ل ال����دول 

العربية.
و�صارك يف الفعالية عدد من اخلرباء واملتحدثني 
وك���ان م��ن اأه��م��ه��م د. ب��ات��ري��ك م��اي��ر، اخل��ب��ري يف 
الرقمية،  وال��روب��وت��ات  الإن�صانية  التكنولوجيا 
الطابع  اإ���ص��ف��اء  ح��ول  النقا�صية  حلقته  ودارات 
الإن�صانية،  ال���روب���وت���ات  ع��ل��ى  ال���دمي���وق���راط���ي 
جلعل  اتباعها  ميكن  ال��ت��ي  ال�صبل  على  ورك���زت 
هذه التقنيات يف متناول اجلميع خا�صة يف دول 
ال�صعوبات  بع�ض  تواجهها  والتي  الثالث  العامل 
التقنية، واأكد على ان الهدف الأول من تواجده 
العامل  دول  ل��ت��م��ك��ني  ال�����ص��ع��ي  ه���و  امل����وؤمت����ر  يف 
الإمارات  دول��ة  اإجن���ازات  من  لل�صتفادة  الثالث 
اإمارة  اخل�صو�ض  وج��ه  وع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  العربية 

باعتبارها  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  جم��ال  يف  دب��ي 
املجال  يف  واجل���������ادة  ال�����رائ�����دة  ال����ت����ج����ارب  م����ن 
حتدث  اأخ���رى  نقا�صية  حلقة  ويف  التكنولوجي. 
التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�ص�ض  م��اده��اف��ان،  راج  د. 
 ،Robotic Technologies �صركة  يف 
عن تكنولوجيا الروبوتات يف املجالت الإن�صانية 
اأي�صاً  املتحدثون  �صارك  كما  العامة.  وال�صيا�صات 
يف حلقة نقا�صية اأدارها د. عي�صى الب�صتكي، رئي�ض 
اإدارة نادي الإمارات  جامعة دبي ورئي�ض جمل�ض 
للروبوت  امل�صتقبلية  الجتاهات  بعنوان  العلمي، 

والذكاء ال�صطناعي.
التي  الفعالية  الثاين والثالث من  اليوم  وخلل 
اإقامة  �صيتم  والعلوم،  الثقافة  ن��دوة  مبقر  تقام 
من  عدد  بها  و�صي�صارك  اإ�صافية  نقا�صية  حلقات 
اخلرباء واملتحدثني مثل د. حممد بديوي، كبري 
والروبوت  الإن�����ص��ان  ب��ني  التفاعل  يف  الباحثني 
  Fraunhofer IWU ب��ح��وث  م��رك��ز  يف 
والروبوتات  الب�صر  بني  التفاعل  بعنوان  باأملانيا 
بعنوان  نقا�صية  حلقة  اىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صناعية. 
يف  ال�صطناعي  وال��ذك��اء  ال��روب��وت  تكنولوجيا 
ب�صر،  ب��ن  بطي  عائ�صة  د.  بها  ت�����ص��ارك  التعليم، 
املدير العام ملكتب دبي الذكية، ود. اآمنة ال�صحاك 
الكعبي،  وفاطمة  �صبحي  اإينا�ض  ود.  ال�صام�صي 
اأ���ص��غ��ر خم��رتع��ة اإم���ارات���ي���ة، وي��دي��ر احل��ل��ق��ة د. 
عي�صى الب�صتكي. و�صيتحدث د. �صعيد الظاهري، 
Smartwold يف  �صركة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
كيفية  مو�صوع  ع��ن  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
اإحداث الذكاء ال�صطناعي والروبوتات ثورة يف 

جمالت الرعاية ال�صحية، وين�صم اإليهم اأي�صاًد. 
الروبوتات  اخل��ب��ري يف جم���ال  ج�����رادات،  حم��م��د 
والأنظمة الذكية باجلامعة الأمريكية بال�صارقة 
مو�صوع  ليناق�ض  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  يف 
نظام امللحة للروبوتات. و�صتدير القيادة العامة 
تكنولوجيا  بعنوان  نقا�صية  حلقة  دب��ي  ل�صرطة 
النقل  ال��روب��وت وال��ذك��اء ال�صطناعي يف جم��ال 
ال���ي���وم الثالث  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الأم���ن���ي���ة. وخ����لل 
حلقة  للف�صاء  را���ص��د  ب��ن  حممد  م��رك��ز  �صيدير 
نقا�صية بعنوان تطبيقات عملية للروبوت والذكاء 
ال�صطناعي يف جمال الف�صاء، اإ�صافة اىل حلقة 
بعنوان  ال�����ص��ع��ي��دي  ي��ا���ص��ر  د.  ي��دي��ره��ا  ن��ق��ا���ص��ي��ة 
ال�صطناعي  والذكاء  للروبوت  عملية  تطبيقات 
و�صيكون  ال�صحية،  وال��رع��اي��ة  ال��ط��ب  جم��ال  يف 
ف��ادي النجار و د.  املتحدثون خللها كل من د. 

حممد العلماء وح�صن الن�صا�ض.
اأن���ه مت عقد ه��ذه الفعالية  وم��ن اجل��دي��ر ذك���ره 

برعاية العديد من اجلهات الرائدة مثل:
وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، الإدارة العامة للإقامة و�صوؤون الأجانب 
دب���ي، وهيئة  ل�صركة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  دب���ي،   –
كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وجائزة حمدان 
املتميز،  التعليمي  ل����لأداء  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال�صارقة،  وتعاونية الحتاد، جامعة دبي، جامعة 
اأتلب  �صركة  ال�صارقة،  يف  الأمريكية  اجلامعة 
للتكنولوجيا، �صركة فيك�ض للروبوت، �صركة اآفاق 
للف�صاء، معهد  را���ص��د  ب��ن  م��رك��ز حممد  امل��ج��د، 

مهند�صي الكهرباء والإلكرتونيات.

وقع الختيار على املهند�ض الفرن�صي يان لوكان 
لإدارة خمترب الذكاء ال�صطناعي يف )في�صبوك( 
العميق(:  )التعلم  مفهوم  خمرتعي  اأح��د  لأن��ه 
اإنها �صبكات من اخلليا الع�صبية ال�صطناعية 
هرمية.  بطريقة  البيانات  تقدمي  كيفية  ُتعّلم 
مثلما  تفكر  اأن  الآلت  تتعّلم  اأخ����رى،  ب��ع��ب��ارة 
القرارات  واتخاذ  والكلم  اللغة  الأطفال  يتعّلم 

يف الوقت املنا�صب.
اآلت  اب��ت��ك��ار  ي��ري��د رب عمله م���ارك زوك���رب���ريغ 
�صا�صة  على  وقراءتها  الكلمات  حتديد  ت�صتطيع 
بدل الأ�صخا�ض املكفوفني اأو م�صاعدة امل�صابني 

بالتوحد على تف�صري تعابري الوجه.
ال��ي��وم م��ع فريقه  املت�صعبة  ب��اأع��م��ال��ه  ي��ان  ي��ق��وم 

املوؤلف من 90 باحثاً وطالب دكتوراه، ينت�صرون 
بني �صيليكون فايل ونيويورك وباري�ض، بدءاأ من 
احلر  الت�صغيل  بنظام  امل��زّود  )لونوفو(  حا�صوب 

)اأبونتو لينوك�ض(.
 A  :2001 فيلم  ي��ان  �صاهد  املراهقة،  �صن  يف 
ف�صائية:  )ملحمة   Space Odyssey
به  وتاأثر  كوبريك  �صتانلي  للمخرج   )2001
اهتمامه،  تثري  موا�صيع  فيه  وج��د  لأن��ه  كثرياً 
الب�صر  وم��ك��ان��ة  الف�صائية  ال��رح��لت  �صيما  ل 
م�صتقبًل... ثم تاأثر اأي�صاً باحلوار الذي جرى 
ال�صوي�صري  النف�ض  ع��امِل  ب��ني   1975 ع��ام  يف 
ج�����ان ب��ي��اج��ي��ه وال�����ع�����امِل ال���ل���غ���وي الأم����ريك����ي 
الفطرية  اخل�صائ�ض  ح���ول  ت�صوم�صكي  ن��ع��وم 

واملكت�صبة.
درا�صة  يتابع  ال�صاب  ي��ان  ك��ان  نف�صه،  ال��وق��ت  يف 
الهند�صة و�صرعان ما نال �صهادة دكتوراه. يف عام 
1987، ق�صد جامعة تورنتو وبعد �صنة ان�صم 
الأمريكية  الت�����ص��الت  ���ص��رك��ة  خم��ت��ربات  اإىل 
اأ�صبح   ،2016 ع��ام  يف   .AT&T العملقة 
الرقمية  والعلوم  املعلوماتية  ق�صم  يف  راً  حما�صِ

يف كلية فرن�صا طوال �صنة.

التعليم املُوّجه
لطاملا اهتم يان بظاهرة التعليم املُوّجه: ُتعَر�ض 
امل��رات ثم  اأم��ام الآل��ة �صورة فيل مثًل مليني 
ُت��ق��ا���ض ق��درت��ه��ا ع��ل��ى م��ع��رف��ة احل��ي��وان ب�صرياً 

ت��زام��ن��اً م��ع اإب��لغ��ه��ا ب��الأخ��ط��اء ال��ت��ي ترتكبها 
تتدرب  اأن  يجب  ال�صحيح.  اجل���واب  واإعطائها 
الآلة على فئات خمتلفة اأو ت�صتك�صف احتمالت 
ال�صيناريوهات  تقييم  خ���لل  م��ن  لم��ت��ن��اه��ي��ة 

املمكنة كافة.
يتعلق جمال اآخر بتعليم الآلة كيفية النجاح يف 
ذكائها  يقّيم م�صتوى  الذي  اختبار )وينوغراد( 
ع��رب ط���رح اأ���ص��ئ��ل��ة ل��ه��ا ق��واع��د م��ع��ق��دة. ي�صمح 
الختبار للآلة بفهم خ�صائ�ض اللغة الب�صرية، 
لكن هذه املهمة لي�صت ممكنة من دون ا�صتعمال 
�صبكات ع�صبية اخرتعها يان وت�صبه يف هند�صتها 

الق�صرة الدماغية لدى الثدييات.
اعتاد يان على اأ�صلوب احلياة يف نيويورك حيث 

يقيم منذ عام 2003 مع زوجته اإيزابيل ويحب 
اأن يعزف املو�صيقى الإلكرتونية يف منزله. لقبول 
عر�ض مارك زوكربريغ، ا�صرتط عليه اأن يتابع 
الإقامة يف نيويورك واأن يبقى اأ�صتاذاً يف جامعة 

نيويورك بدوام جزئي، فوافق على طلبه.

)وكالة اال�ستخبارات املركزية(
)وكالة  ت�صتعمل  اأن  اإم��ك��ان  ع��ن  ي��ان  �ُصئل  ح��ني 
)في�صبوك(  م��وق��ع  امل���رك���زي���ة(  ال���ص��ت��خ��ب��ارات 
)ميكنكم  اأج���اب:  ال��ن��ا���ض،  حياة  على  لل�صيطرة 
م��ت��اب��ع��ة م�����ص��ار ت��ق��دم ب��ح��وث��ن��ا ب��ا���ص��ت��م��رار على 
يخ�ض  ما  يف   .)GitHub املفتوحة  من�صتنا 
يقول  ال�صطناعي،  ال��ذك��اء  م��ن حت��رر  اخل��وف 

ي����ان اإن ه����ذا ال���ذك���اء م�����رادف ل��ت��و���ص��ي��ع جمال 
راأيه،  للقلق، بح�صب  داعي  املتاحة. ل  اخليارات 
انفعالت  اأو  رغبات  يوماً  حتمل  لن  الآلت  لأن 
اأو عيوباً �صبيهة بتلك التي تطبع الب�صر. لكنها 
رمبا ت�صعر ب�صكٍل من اخليبة اإذا مل تنّفذ املهمة 

املوكلة اإليها.
هل �صتتفوق الآلت على الب�صر يف نهاية املطاف؟ 
يتبنى لوكان مقاربة تفاوؤلية يف هذا املجال ول 
يظن اأن الآلة �صتطغى على حياة الب�صر. يو�صي 
الأ�صا�صية  امل��ع��ارف  بتعّلم  دوم���اً  الثلثة  اأولده 
واأ�ص�ض  كالريا�صيات  �صلحيتها  تنتهي  ل  التي 
ين�صى  ول  الفني...  الإب���داع  وتطوير  الربجمة 

اأهمية القراءة والبت�صامة!

• مو�صوعات علمية ت�صتهدف جمموعة من 
الفئات العمرية والتخ�ص�صية واملهنية

يف  واملــتــحــدثــني  ــــرباء  اخل مــن  ـــدد  ع • مــ�ــصــاركــة 
التكنولوجيا الإن�صانية والروبوتات الرقمية

الــطــابــع  ــاء  ــف ــص اإ� ـــول  ح نــقــا�ــصــيــة  • حــلــقــه 
الدميوقراطي على الروبوتات الإن�صانية

الثالث  الــعــامل  دول  لتمكني  ال�صعي   •
لال�صتفادة من اإجنازات الإمارات 

•• دبي – د.حممود علياء

را�سد  بن  حممد  مكتبة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املر  حممد  معايل  افتتح 
الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سويدي  �سقر  و�سلطان  مكتوم  اآل 
والعلوم واأع�ساء جمل�س اإدارة الندوة يوم اأم�س فعاليات املوؤمتر العربي 
اخلام�س للروبوت والذكاء اال�سطناعي حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي ورئي�س املجل�س التنفيذي 
وامل�سوؤولني  املعايل  اأ�سحاب  من  ع��دد  االفتتاح  وح�سر  دب��ي،  الإم���ارة 
وال�سخ�سيات احلكومية، وممثلي جهات حملية وعاملية، اإ�سافة اإىل وفود 
والذكاء  الروبوتات  جمال  يف  ومتخ�س�سة  م�ساركة  خارجية  دول  من 
املتحدة  والواليات  اليابان  من  امل�ساركة  الوفود  اأهم  ومن  اال�سطناعي، 
الدول االأوروبية. والالفت يف احلفل م�ساركة  االأمريكية، والعديد من 
التقدمي  من�سة  العامل  يف  نوعه  من  االأول  وه��و  دب��ي  �سرطة  روب��وت 

والرتحيب باحل�سور.

يتوىل الفرن�سي يان لوكان )56 عامًا( اإدارة خمترب الذكاء اال�سطناعي يف )في�سبوك( منذ اأربع �سنوات انطالقًا من نيويورك. 
بدءًا من عام 2013، يفكر املهند�س يف م�ستقبل هذه ال�سبكة االجتماعية التي ت�سمل 1.3 مليار م�ستخدم. من دونه، ما كان 

)في�سبوك( ليطلق من�سات التوا�سل التي غريت حياة النا�س وما كان ليتعرف اإىل ال�سور اأو يقّدم خدمة الرتجمة الفورية.
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حممد �شاهني: »�لزيبق« ق�شة
 حقيقية د�رت يف زمن قريب

اأدوار  اإىل  الكوميدية  الأدوار  • كيف كان حتّولك من 
حتلق بعيداً عن ال�صائد؟

- كنت بانتظار الفر�صة لإظهار ما خفي من موهبتي، 
البداية  يف  يل  اأت��ي��ح��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ض  اأن  خ�����ص��و���ص��اً 
كانت كلها كوميدية، وهي احلمد هلل لقت قبوًل من 
اجلمهور، ما دفع البع�ض اإىل تر�صيحي اأكرث لتقدمي 
على  حري�صاً  كنت  اأن��ن��ي  �صحيح  نف�صه.  الأدوار  ن��وع 
عدم الرتكيز يف �صكل واحد ولكن الفر�صة مل تتح يل 
وقتها، فيما يعود الف�صل يف بداية التحّول اإىل املخرج 
اإيّل دوراً خمتلفاً يف م�صل�صل  اأ�صند  خالد مرعي الذي 
بداأت  ثم  من  و�صايا(،  )ال�صبع  ثم  �صديقة(،  )ن��ريان 
اأدوار غري تقليدية بعيدة عن النمط الكوميدي،  اأداء 
�صيما  اأبرزها دوري يف )ون��و���ض(، ل  بها ومن  و�صعدت 
اأنني ظهرت ك�صخ�ض يحمل مزيجاً من ال�صر والطمع 
والأنانية، ت�صاف اإىل ذلك �صعادتي بالعمل مع الفنان 

الكبري يحيى الفخراين.
)الزيبق(؟ حول  الفعل  ردود  جاءت  • كيف 

اإيجابي،  معظمها  اأن  خ�صو�صاً  ج����داً،  ب��ه��ا  ���ص��ع��دت   -
لدرجة اأن البع�ض ا�صتفزته ال�صخ�صية، وهو دليل على 

اأين جنحت يف جت�صيدها.
واجهتك  التي  ال�صعوبات  عن  م��اذا   •

اأثناء ت�صوير امل�صل�صل؟
- اأبرز ال�صعوبات التي واجهتنا 

ونحن  م�صاهدنا  ���ص��ّورن��ا  اأن��ن��ا 
ال�صتوية  امل���لب�������ض  ن���رت���دي 

الأحداث  طبيعة  اإىل  نظراً 
ف��ي��م��ا درج�����ة احل������رارة يف 

ك��ان��ت مرتفعة  ال��ي��ون��ان 
ك����ث����رياً والأج��������واء 

�صيفية، ذلك كي ن�صفي على العمل م�صداقية كبرية.
خيال  من  �صخ�صية  لتقدمي  الإعداد  يف  الفرق  • ما 

املوؤلف وبني �صخ�صية واقعية وق�صة حقيقية؟
ب��ني ال���دور ال��ذي يكتب من  - ل اأج��د اختلفاً ك��ب��رياً 
خيال املوؤلف وبني ذلك احلقيقي، لأن التح�صري ل بد 
اخلا�صة  بطريقتي  واأقدمهما  الثنني،  اأداء  ي�صبق  اأن 

التي تلئم ال�صخ�صية املكتوبة.
ال�صخ�صية؟ لتلك  رت  حت�صّ • كيف 

التي  ال�صحيح وبالطريقة  بال�صكل  درا�صتها  - حاولت 
تظهرها ب�صكل قوي يوؤثر يف امل�صل�صل ويف امل�صاهد، فاأنا 
على  املكتوب  ال�صخ�صية  �صكل  يف  التجديد  ه��واة  م��ن 
العملي  امل�صتوى  على  تفيدها  بطريقة  ولكن  ال���ورق 
كل عمل  عند  اأمتناه  ال��ذي  الكبري  النجاح  لها  وتوفر 

اأقدمه.
بدنية،  ت��دري��ب��ات  اإىل  ال�صخ�صية  اح��ت��اج��ت  ه��ل   •

خ�صو�صاً قبل بدء الت�صوير؟
يذكر،  ت��دري��ب  اأي  حت��دي��داً  ���ص��امل  دور  ي�صتلزم  مل   -
وطريقة  وال�صكل  الكاريزما  على  تعتمد  فال�صخ�صية 
بالتاأكيد  ولكني  بدنية،  تدريبات  اأية  دون  من  الإلقاء 

ل اأمانع من التدريب على اأي دور اإن 
احتاج مني ذلك.

علقتك  عن  • م��اذا 
ب���������ك���������رمي ع����ب����د 

ال���������ع���������زي���������ز، 
خ�������ص���و����ص���اً 
التعاون  اأنه 

الأول بينكما؟
وروح  تلقائية  ظل  بخفة  العزيز  عبد  ك��رمي  يتمتع   -
وهو  يقدمها،  �صخ�صية  ك��ل  م��لم��ح  يف  تظهر  م��رح��ة 
ومثال  معنى،  من  الكلمة  حتمل  ما  بكل  فنان  ب�صدق 
ال�����ص��خ�����ض امل���ح���رتم ال����ذي ي��ت��ق��ن ع��م��ل��ه، وك����ان اأثناء 
الت�صوير يحر�ض على تخفيف التوتر، ليخرجنا من 
وكان  الت�صوير،  اأي��ام  ك��رثة  ب�صبب  وامللل  التعب  حالة 
الأجواء،  على  والإم��ت��اع  الكوميديا  من  حالة  ي�صفي 
واأنا عموماً �صعيد بالتعاون معه ومع كل فريق العمل، 

خ�صو�صاً املخرج وائل عبداهلل والفنان �صريف منري.
الإمداد  يف  املخابرات  جهاز  مع  التعاون  كان  • كيف 
يف  جت�صدها  ال��ت��ي  بال�صخ�صية  اخل��ا���ص��ة  ب��امل��ع��ل��وم��ات 

)الزيبق(؟
ك��ان م��ن اخت�صا�ض  اأن ه��ذا اجل��زء حت��دي��داً  اأعتقد   -
املخرج واملنتج وائل عبداهلل الذي حر�ض على الهتمام 
العظيم  اجل��ه��از  م��ع  ت��ع��اون��ه  خ��لل  م��ن  بالتفا�صيل، 
الذي نكن له جميعاً التقدير الكامل، ومع ذلك اأ�صفنا 
حقيقية  الق�صة  اأن  خ�صو�صاً  ال�صخ�صية،  اإىل  الكثري 

ومن واقع املخابرات امل�صرية.
)الزيبق(؟ من  الثاين  اجلزء  عن  • ماذا 

- ما زال اجلزء الثاين يف مرحلة التح�صري، 
يف  بالت�صوير  ن��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

امل�صل�صل  ه����ذا  ق���ري���ب.  وق����ت 
ه��و ال��وح��ي��د ال���ذي وقعت 

كاأحد  الآن  حتى  عليه 
اأعمايل اجلديدة.

• انتقد 

الذي  الجتماعي  النمط  ب�صبب  الأول  اجلزء  البع�ض 
غلب على �صياق العمل يف معظم احللقات؟

- كان ذلك مق�صوداً. على العك�ض، نال هذا اجلزء ر�صا 
النقاد، وه��دف كل  واأ���ص��اد به ع��دد كبري من  اجلمهور 
ال�صورة  تقدمي  اإىل  يو�صف  ووليد  اهلل  وائ��ل عبد  من 
الأخرى ل�صابط املخابرات. لكن اجلزء الثاين �صيكون 
خمتلفاً متاماً حيث �صيكون الرتكيز اأكرث على العملية 

املخابراتية والت�صويق.
• ما الذي مييز )الزيبق( عن اأي عمل فني ا�صتعر�ض 

بطولت هذا اجلهاز؟
- )الزيبق( حالة خمتلفة ومتنوعة كونه ق�صة حقيقية 
تدور يف زمن قريب ومل ُتقّدم �صابقاً. بتعبري اأدق، هي 
ق�صة حديثة امليلد، ولي�صت اإحدى الق�ص�ض القدمية 
الواقع  تلئم  اأنها  عن  ف�صًل  املخابرات،  �صندوق  يف 
اأ�صهم ذلك كثرياً يف  ت�صوري  اليوم، ويف  نعي�صه  الذي 

جناحها.
ال�صعور  دع��م  يف  )الزيبق(  م�صل�صل  ي�صاعد  كيف   •
اأو  ���ص��واء يف م�صر  الأج��ي��ال اجل��دي��دة  ل��دى  بالنتماء 

على م�صتوى الدول العربية؟ 
داخلي،  �صعور  النتماء   -
اأن يخرج من  ب��د م��ن  ل 
ذات ال�صخ�ض نف�صه من 

دون اأن تطلبه منه،
من  ل��ل�����ص��خ�����ض  ب�����د  ول   
اأن  دون  م��ن  ب��وط��ن��ه  ي�صعر  اأن 
ذلك.  اإىل  انتباهه  لفت  حت��اول 
النتماء  ي��ظ��ه��ر  ع����م����وم����اً، 

معدن الفرد.
يا�شمني نيار .. )ويال ويال(

)ويل  اجل��دي��دة  اأغنيتها  كليب  نيار  يا�صمني  اجل��زائ��ري��ة  الفنانة  ���ص��ّورت 
اإدارة  اأخ��ذت امل�صاهد يف �صوي�صرا حتت  وي��ل(، وهي من كلماتها واحلانها. 

خمرج �صوي�صري، �صيعر�ض على الف�صائيات العربية قريباً.
حول كليبها اجلديد علقت: )اأراهن على هذا العمل الذي اردت اأن يخرج 
النتائج  اأتت  التعب،  النا�ض ب�صيغة عاملية فريدة من نوعها ورغم كل  اىل 
اأي  دون  م��ن  عفويتي  وع��ن  عني  ع��ربت  لأن��ه��ا  عنها  را�صية  واأن���ا  ايجابية 

تعقيدات ميكن ان يلجاأ اإليها البع�ض يف اأعماله(.

ندى بهجت: م�شرحية )على مهلك( 
تعد حتوًل كبريً� يف حياتي �لفنية

مهلك(  )على  م�صرحية  اأن  بهجت،  ندى  ال�صابة  امل�صرية  املمثلة  اعتربت 
ا�صتعرا�صي يف  بدور متثيلي  لقيامها  الفنية،  يف حياتها  تعد حتوًل كبرياً 
الأ�صمر  ح�صن  وه��اين  ون��وره��ان  عبداحلافظ  حممد  م��ع  العمل،  بطولة 
ووائل علي وحمادة بركات ور�صا حامد، م�صيفة: )عندما حدثت م�صاكل 
مع �صما امل�صرى، كان اختياري للدور من قبل املخرج عادل عبده، ومهند�ض 

الديكور وائل عبداهلل(.
للم�صاركة  ا�صتعدادها حالياً  امل�صرية عن  الفنانة  اأخ��رى، ك�صفت  من جهة 
الثاين من  للجزء  اأي�صاً  ا�صتعدادها  اإىل  بالإ�صافة  درام��ي جديد،  يف عمل 
الرم�صاين  ال��درام��ي  املو�صم  يف  اأي�صاً  �صيعر�ض  ال��ذي  )الزيبق(  م�صل�صل 
اإن ك��ان ه��ن��اك ج��زء ج��دي��د م��ن م�صل�صل  اأع���رف بعد  املقبل. وق��ال��ت: )مل 
قناة  على  �صتعر�ض  التي  الأخ��رية  احللقات  اأن  اإىل  ال��دم(، لفتة  )�صل�صال 
)mbc م�صر( لن يكون فيها وجود لتوحة لأنها �صمنت الأمان مع ابنها 

يف اأحداث اجلزء الرابع الذي عر�ض قبل �صهر رم�صان املبارك(.
�صينمائي،  لعمل  ن�ض  بقراءة  حالياً  تقوم  اأنها  اأي�صاً  بهجت  ن��دى  وذك��رت 

�صيكون مفاجاأة للجمهور.

�أمين زيد�ن: )م�شافرو �حلرب(
 حالة �شينمائية جديدة يف ف�شاء �لفن �ل�شابع

يوؤدي املمثل ال�صوري اأمين زيدان بطولة 
ف��ي��ل��م )م�����ص��اف��رو احل����رب( ال����ذي اأنهى 
املخرج جود �صعيد ت�صوير م�صاهده منذ 

اأيام قليلة.
رجل  وه��و  )ب��ه��اء(،  �صخ�صية  ويج�صد   
ن��زي��ه، اإي��ج��اب��ي يف ت��ع��اط��ي��ه م��ع اأم����وره 

احلياتية،
 مل ت��غ��ريه ع���رثات ال��زم��ن، اإمن���ا زادته 

ت�صبثاً مببادئه، 
اإن�صانية  ن��ظ��م  جم��م��وع��ة  لنف�صه  ر���ص��م 
ويحاول  ���ص��م��ن��ه��ا  ي��ع��ي�����ض  واج��ت��م��اع��ي��ة 

نقلها اإىل حميطه، 
اأ�صخا�ض  م��واج��ه��ة  اإىل  ي�صطر  وح��ني 

و�صوليني وانتهازيني، 
ويدافع عن املحيطني به وعمن يحبهم 

ب�صرامة.
هو موظف يف �صركة الكهرباء مبحافظة 

حلب، على م�صارف تقاعده،
خدمته  ن��ه��اي��ة  تعوي�ض  ع��ل��ى  يخطط   

الريفية  قريته  يف  لل�صتقرار  وال��ع��ودة 
ال�صورية  احل�����رب  اأن  رغ����م  ال���ب���ع���ي���دة، 
م�����ص��ت��ع��رة، وم���ع���رك���ة حت���ري���ر ح��ل��ب يف 

اأوجها.
رحلة )بهاء( اإىل قريته مليئة باملواقف 
املفاجئة والغريبة اإىل حد العبث اأحياناً، 
فهل يكمل رحلته هو وم�صافرو احلرب، 

وي�صل اإىل قريته.
الفن  ف�صاء  �صينمائية جديدة يف  حالة 

ال�صابع،
املخرج  م��ع  تعاونه  زي���دان  فيها  ي��ج��دد   
امل�صت�صار  ك��ون��ه  ج��ان��ب  اإىل  �صعيد  ج��ود 

الفني للعمل.
جمموعة  اأي�صاً  العمل  بطولة  وت���وؤدي 
لينا  بينهم،  املعروفني من  املمثلني  من 

حوارنة، وملى احلكيم، 
ال�صعراين،  وك����رم  اإ���ص��م��اع��ي��ل،  وجل���ني 
وطارق عبدو، وح�صن دوبا، ووجوه �صابة 

وواعدة اأخرى.

كل  ومع  فنية عدة،  واأمن��اط  األ��وان  يتنقل بني 
موهبته.  يف  كامنة  خفايا  يك�سف  يقدمه  دور 
انطلق ب�سرعة وا�ستطاع اأن يحجز لنف�سه مكانة 
مميزة على ال�ساحة رغم �سرا�سة املناف�سة. اإنه 
الفنان حممد �ساهني الذي قّدم اأدوارًا خمتلفة 
كان  الذي  )الزيبق(  يف  دوره  اآخرها  كان  عدة 
�ساهني  مع  اجلميع.  من  اإعجاب  مثار  يزال  وال 

كان هذا احلوار:
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�لإنفلو�نز� غري  �ل�شم  حا�شة  فيها  نفقد  حالت   5
يرتبط فقدان حا�صة ال�صم عند الكثريين بنزلت الربد والإنفلونزا، اإل اأن 
هناك حالت متعددة يحدث فيها فقدان موؤقت حلا�صة ال�صم يك�صف عنها 

طبيب متخ�ص�ض.
اإن من  واحلنجرة،  والأذن  الأن��ف  اأخ�صائي  م�صعد  الدكتور حممد  ويقول 
احلالت التي يعاين فيها ال�صخ�ض من فقدان حا�صة ال�صم؛ ا�صتن�صاق الهواء 
امللوث اأو الغازات ال�صامة، مثل املبيدات احل�صرية لفرتات طويلة، اأو املعاناة 

من التهاب يف اجليوب الأنفية، اأو التعر�ض لإ�صابة قوية يف الراأ�ض.
كما ميكن اأن يعد ذلك موؤ�صًرا على وجود اأورام حميدة يف الأنف تغلق املجرى 

الأنفي. وميكن علج هذه احلالة بالتدخل اجلراحي لإزالة الورم.
ت��وؤث��ر يف  اجل��راح��ي��ة رمب���ا  العمليات  بع�ض  اأن  ال��دك��ت��ور حم��م��د  واأ����ص���اف 

الأع�صاب امل�صوؤولة عن ال�صم؛ ما يوؤدي اإىل م�صكلت يف حا�صة ال�صم.

تناول حم�ص �لفوليك خالل �حلمل 
قد يقلل خطر �لإ�شابة بالتوحد

بداية فرتة  الفوليك يف  تناول مكملت حم�ض  اأن  درا�صة جديدة  وج��دت 
الأم  تعر�صت  واإن  حتى  بالتوحد  الأط��ف��ال  اإ�صابة  احتمالت  يقلل  احلمل 

ملبيدات ح�صرية مرتبطة بهذا ال�صطراب يف النمو الع�صبي.
وقالت ريبكا �صميت عاملة الأوبئة والأ�صتاذة يف معهد اأبحاث ا�صطرابات النمو 
الع�صبي بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، التي قادت الدرا�صة، لرويرتز عرب 
الهاتف اإن الأمهات اللئي تعر�صن ملبيدات ح�صرية منزلية اأو زراعية قبل 
حملهن بقليل اأو خلله ولكن تناولن جرعات مكثفة من حم�ض الفوليك 
الن�صاء  مع  مقارنة  الن�صف  اإىل  بالتوحد  اأطفالهن  اإ�صابة  احتمالت  تقل 

اللئي تناولن كميات منخف�صة من هذا الفيتامني.
الفوليك وحاويل  اإذا كان هناك احتمال للحمل تناويل حم�ض  واأ�صافت: 
اإليه  تو�صلت  ما  البحث  واأك��د  ال�صرورية.  غري  احل�صرية  املبيدات  جتنب 
وا�صطراب  ح�صرية  ملبيدات  الأم��ه��ات  تعر�ض  ب��ني  تربط  �صابقة  درا���ص��ات 
التعامل  يت�صم ب�صعوبات يف  الع�صبي  النمو  التوحد، وهو ق�صور يف  طيف 
يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة  ولكن  �صلوكية.  وم�صكلت  والتوا�صل  الجتماعي 
دورية )اإنفريومنتال هيلث بري�صبكتفز( تقدم ك�صفا جديدا بتو�صلها اإىل 
عر�صة  اأق��ل  ولدتهم  قبل  ح�صرية  ملبيدات  يتعر�صون  الذين  الأط��ف��ال  اأن 
للإ�صابة بالتوحد اإذا تناولت اأمهاتهم جرعات مكثفة من حم�ض الفوليك. 
والفيتامينات  باملعادن  الغنية  الأوراق واحلبوب  ذات  وحتتوي اخل�صراوات 
اخلدمات  وح���دة  وتن�صح  )بي9-(.  فيتامني  اأو  ال��ف��ول��ي��ك  حم�ض  ع��ل��ى 
الوقائية الأمريكية وجماعات �صحية اأخرى بالفعل الن�صاء اللئي يتهياأن 
للحمل بتناول حم�ض الفوليك لأن نق�ض فيتامني )بي9-( ارتبط طويل 
الأوبئة  ال�صوكي. وقال جوزيف براون عامل  املخ واحلبل  بعيوب خلقية يف 
بجامعة براون الأمريكية والذي مل ي�صارك يف الدرا�صة يف مقابلة هاتفية 
اأي�صا  وت��ربز  الفوليك  حم�ض  اأهمية  على  توؤكد  اجلديدة  الكت�صافات  اإن 
هذا  واأ���ص��اف:  بالتوحد.  الإ�صابة  يف  البيئية  امللوثات  تلعبه  ال��ذي  ال��دور 
البيئية يف الإ�صابة بالتوحد...  اآخر من لغز )دور( عوامل اخلطر  جانب 
مل يكن هناك بالفعل اهتمام كبري بعوامل اخلطر البيئية امل�صببة للتوحد 

مثلما هو احلال مع عوامل اخلطر اجلينية.

من هو ما�سبريو؟
ه���و م�����ص��ت�����ص��رق ف��رن�����ص��ي در������ض ال��ل��غ��ات ال�����ص��رق��ي��ة ف�����ص��ل��ع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�صاأ املعهد الفرن�صي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�صة  امل�صرية  للبعثة  كرئي�ض  م�صر  قدم  قد  وك��ان  امل�صري 
كما ان له جهودا يف الك�صف عن بع�ض الثار امل�صرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�صية  ال�����ص��وارع  اح��د  على  ا�صمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�صي�ض 

القاهرة واملطلة على كورني�ض النيل. 
من هو جوتنربج ؟

الطباعة باحلروف  اخ��رتاع  اليه يف  الف�صل  امل��اين يرجع  هو خم��رتع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�سم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�ض  ا�صمها اللتينيي كيربيو�ض  هما قرب�ض ويعني 
اي  ارج��ان��ت  ال�صبانية  م��ن  م�صتق  وا�صمها  الرجنتني  فهي  الخ���ري 

الف�صة. 

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�صعت حوايل
�صاعتني يف �صوء النهار

النحا�ض يف نف�ض قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �صلك من  اللحية لدى  اأن �صعر   -
�صعره

- اأن الكاأ�ض ال�صميك معر�ض للك�صر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�صع به م�صروب �صاخن
الأر����ض حول  بها  ت��دور  التي  ال�صرعة  ب�صبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��رث من  ي�صتمر  الك�صوف ل  اأن   -

ال�صم�ض.
- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�صاف اإليه هذه الرائحة لدى ت�صفيته وتخزينه من اأجل عامل 

الأمان واحلماية للنتباه اإليه
- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره

- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�صاخن
- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة

- اأن البعد بني ال�صم�ض والأر�ض يعادل 385 �صعفا من بعد الأر�ض عن القمر

ملك الغابة و�شبله املفقود
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فوائد ال�ساي 
ا�صرتالية  درا������ص�����ة  اأظ�����ه�����رت 
حديثة اأن �صرب ال�صاي له فائدة 
كبرية على �صحة العظام ، فهو 
والوقاية  تقويتها  على  ي�صاعد 
بينها  بالك�صور،  الإ���ص��اب��ة  م��ن 

ك�صور عظام الفخذ.
الدرا�صة  على  القائمون  وق��ال 
تناول  ان  من جامعة فليندرز، 
اأك��واب فقط من ال�صاي  ثلثة 
يوميا ترتبط بحماية الإن�صان 

من ك�صور العظام بن�صبة ت�صل اىل 30 %.
وت�صري الأبحاث العاملية اإىل اأن اأكرث من 200 مليون �صخ�ض حول العامل 
، تعاين  واأوروب��ا  املتحدة  الوليات  العظام، ويف  يعانون من مر�ض ه�صا�صة 
30 % من الن�صاء يف فرتة ما بعد �صن الياأ�ض من املر�ض ، بينهن 40 % 
على الأقل عر�صة للإ�صابة بك�صر يف العظام يف حياتهن نتيجة لذلك، بينما 

تبلغ فر�ض تعر�ض الرجال امل�صنني للك�صور 30 %.
تقوي  ال�����ص��اي  يف  امل��وج��ودة  الفلفونويد  م��رك��ب��ات  اأن  الباحثون  ويعتقد 
العظام من خلل ت�صريع بناء خليا العظام اجلديدة وتبطيء يف الوقت 

نف�صه تاآكل اخلليا املوجودة.

ينتاب بع�ض الأ�صخا�ض �صعور باأمل يف منطقة ال�صدر لعدة ثواٍن، 
تاأتي  اأن  ميكن  كما  لآخ���ر،  �صخ�ض  م��ن  ال��ن��غ��زات  ���ص��دة  وتختلف 
اأو عظام  الع�صلت  ب��اآلم يف  كال�صعور  اأخ��رى  باأعرا�ض  م�صاحبة 

القف�ض ال�صدري وغريها.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ن��ط��اوي ا���ص��ت�����ص��اري اأم���را����ض القلب 
نتيجة  ال��ن��غ��زات  ب��ه��ذه  ي�صاب  البع�ض  اإن  ال��دم��وي��ة:  والأوع���ي���ة 
ال�صمام، كما ميكن  ارتخاء يف  اأو  القلب،  زائ��دة يف  وجود نب�صات 
اأن حتدث نتيجة ال�صغوطات النف�صية الكثرية التي يتعر�ض لها 

والتي ترتك تاأثريها على القلب.
اأن��ه يف بع�ض الأح��ي��ان تكون ه��ذه النغزات علمة على  واأ���ص��اف، 
اقرتاب موعد الدورة ال�صهرية عند الن�صاء، اأو ب�صبب املعاناة من 

الأنيميا حيث يوؤدي فقر الدم اإىل ت�صارع نب�صات القلب.
واأ�صار اإىل عدد من العوامل الأخرى التي ميكن اأن توؤدي حلدوث 
اأو  للحرارة  والتعر�ض  احل��رك��ة،  وقلة  التدخني،  مثل:  النغزات، 

الربودة ال�صديدة.
وقال: اإنه ل خوف من هذه النغزات فل يوجد ارتباط بينها وبني 
ول  معني  عمر  بعد  وتختفي  املفاجئة  ال��وف��اة  اأو  القلب  جلطات 
يكون هناك علج معني يف هذه احلالت، حيث ل توجد م�صاكل يف 
القلب واإمنا يكون العلج بتجنب العوامل التي تعمل على زيادة 

حدوث النغزات.
يف  مر�ض  يوجد  ل  اأن��ه  من  للطمئنان  الطبيب  بزيارة  وين�صح 

القلب اأو م�صكلة خطرية.

ما هي �أ�شباب  نغز�ت �لقلب؟

عار�سة تقدم زيا من ت�سميم )�سارة برتون(، كجزء من معر�سها اخلا�س لربيع و�سيف عام 2018 خالل اأ�سبوع املو�سة يف باري�س.   )رويرتز(

ارتعد الثعلب وهو ي�صمع زئري الأ�صود فقد كان عالياً جداً واي�صاً غا�صباً جداً .. �صاأل نف�صه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�صمع الأ�صود تزاأر وهى غا�صبة �صاأذهب لأعرف فاأنا ل ا�صتطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�صود وهو يحاول معرفة الأخبار وحني و�صل وجد امامه الأ�صد الكبري وهو �صديقاً 
له ف�صاأله بقلق: مايل اراكم تزاأرون هل حدث �صيئاً؟ فقال الأ�صد اختفى �صبلي ال�صغري .. ل تقف امامي هكذا 

اذهب وابحث عنه.. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.
 جرى الثعلب من امام الأ�صد واخذ ي�صرخ وهو يف الطريق عن ال�صبل ال�صغري ال�صائع وكلما تقابل مع احد 
ال�صبل  �صاأل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�صغلة بالبحث عن  احليوانات 
املياه  وو�صط  ال�صجريات  بني  وحتتها..  الأ�صجار  ف��وق  فيه  وبحثت  ال  مكاناً  احليوانات  ت��رتك  مل  ال�صغري.. 
ال�صحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن �صرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�صد 
اإىل غابتنا �صيادون اليوم ول حتى ام�ض..  ي��اأت  يقولون رمبا وقع يف يد �صياد!  ف�صرخ ال�صقر وق��ال: ل مل 
اأي حيوان  فقال القرد رمبا �صقط يف النهر فرد التم�صاح وقال ل.. ا�صرف على النهر بنف�صي مل ي�صقط فيه 
اليوم. ف�صرخ الأ�صد وقال ح�صناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون.. �صمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا 
احرتاماً لدموع الأم املنكوبة.. وو�صط هذا ال�صمت املطبق جاء ال�صبل ال�صغري ووقف و�صط الزحام وهو يقول 
ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع وتعجبوا ثم نظروا اإىل الأ�صد وهم يكتمون �صحكاتهم خوفاً من الأ�صد 
الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �صبله الذى كان يبكيه منذ حلظات.. �صرخ فيه اين كنت ايها ال�صقي؟ فقال: 
كنت انام يف التجويف اعلى ال�صجرة من اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم 
لي�صتكمل  فت�صلق فروعها ودخل يف جتويف عميق  ال�صجرة  والتف خلف  بهدوء  ال�صبل  ان�صحب  اخ��رى..  مرة 
نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�صحك وت�صحك حيث �صرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو 
ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه الأ�صد لطمة قوية فقتله يف 
احلال فقد ظن ان الأ�صد يق�صده هو بالغباء ول يق�صد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال: هذ ال�صبل من ظهر 

ذاك الأ�صد. ول ي�صح ان يو�صف بالغباء ابداً.. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�صد؟.


