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م�ساهد مرعبة المراأة ا�ستخدمت حناء 
حتولت حياة امراأة بريطانية اإىل ماأ�ساة �سحية بعد ا�ستخدامها حناء 
اأقاربها يف  اأثناء ق�سائها عطلة مع زوجها ووالدتها وبع�ض  مغربية 
22 عاماً حالياً  اآكي�ض البالغة من العمر  املغرب، حيث تعاين �سويف 
حناء  و�سع  ق��ررت  بعدما  اجللد،  يف  �سديدة  وتقرحات  التهابات  من 

�سوداء على يديها.
مبدينة  �سياحي  منتجع  �ساطئ  على  ج��وال  بائع  اإىل  �سويف  وذهبت 
الفعل  رد  ملعرفة  اأواًل  وجربتها  �سوداء،  حناء  ل�سراء  باملغرب،  اأكادير 
بر�سم  قامت  بعدها  �ساعة،   24 بعدها  وانتظرت  جتاهها  التح�س�سي 
الكارثة  حدثت  �ساعات  خالل  ويف  وذراعيها،  يديها  كلتا  على  احلناء 
التي مل تكن تخطر على بالها، وحتول الر�سم اجلميل اإىل منظر قبيح 

اأ�سبه بت�سوه اأو حروق بالغة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وقالت والدة �سويف، التي تقطن يف يارديل وود يف برمنجهام، ويندي 
"نحن ننحدر من عائلة اأ�سيوية كبرية، وغالباً ما ت�سع �سويف حناء 
�سوداء على يديها حل�سور حفالت زفاف، لكن هذه املرة االأوىل التي 
املغرب، لذا اتخذنا احتياطاتنا وقمنا  ت�سرتي فيها حناء �سوداء من 
بتجربتها اأواًل، نظراً الأن ابنتي لديها ح�سا�سية �سديدة جتاه ال�سبغات، 
 24 انتظرت  واأ�سافت  يديها".  على  و�سعها  قبل  اأتاأكد  اأن  اأردت  لذا 
على  احلناء  بو�سع  قمت  ثم  ب�سالم،  مر  ال��ذي  االختبار،  بعد  �ساعة 
يديها، لكن خالل �ساعات تورمت يدي �سويف.  وتوجهت الفتاة واالأم 
وكرمي  دواء  الطبيب  لها  وو�سف  ال�سرعة،  وج��ه  على  �سيدلية  اإىل 
مو�سعي، و�سمادات، ثم �سافرت اإىل تركيا، حيث تعي�ض والدتها، وعلى 
مكثف،  لعالج  وخ�سعت  هناك،  حكومي  م�ست�سفى  اإىل  ذهبت  الفور 
حيث يتوجب عليها القيام بحمام ليديها م�ستخدمة اليود الطبي كل 

كورتيزون. كرمي  ا�ستخدام  مع  يومني  ملدة  دقائق   10

وجنا �سدره  اخرتقت  ق�سبان   3
جنا عامل اأ�سرتايل من املوت باأعجوبة، بعد �سقوطه من فوق ال�سلم، 
اأخطاأت  فقد  لتخرتق ثالثة ق�سبان معدنية �سدره، وحل�سن حظه 

الق�سبان قلبه مب�سافة ب�سيطة لتكتب له النجاة.
ملياه االأمطار  وكان جيم�ض بيت�سفورث )32 عاماً( ي�ستبدل م�سرفاً 
يف مبنى من طابقني مبدينة �سيدين، عندما انزلق ال�سلم من حتته، 
20 قدماً، وتخرتق ثالثة ق�سبان معدينة من  ارتفاع  لي�سقط من 
اأن يخّل�ض نف�سه من ال�سياج، قبل  ال�سياج �سدره.  وا�ستطاع جيم�ض 
ب��غ��زارة، حيث اخرتقت  اأن يرمتي على االأر���ض وال��دم��اء تنهمر منه 
الي�سرى،  الرئة  وثقبت  اأ�سالعه  وك�سرت  �سدره  املعدنية  الق�سبان 
لكنها اأخطاأت قلبه على بعد �سنتيمرتات قليلة، بح�سب �سحيفة ديلي 
يورك�ساير  مدينة  غ��رب  من  وه��و  جيم�ض  ويقول  الربيطانية.  ميل 
باأنه كان  اإنه ي�سعر  �سنوات   4 اأ�سرتاليا قبل  اإىل  الربيطانية وانتقل 
حمظوظاً للغاية، فاالإ�سابة كانت �سيئة، وكان من املمكن اأن تكن اأ�سواأ 
من ذلك. واأ�ساف جيم�ض كنت اأعمل على تغيري م�سرف للمياه يوم 
7 اأبريل املا�سي عندما �سقطت من فوق ال�سلم، وارتطمت بال�سرفة، 
لكن ذلك مل يوقفني، فتابعت �سقوطي باجتاه ال�سور. وبعد �سقوطه 
على ال�سور، متكن جيم�ض من تخلي�ض نف�سه، وا�ستلقى على االأر�ض، 
ال��دم، يف حني �سارع زميله  وهو ي�سع يديه على �سدره ليمنع تدفق 
اإىل االت�سال باالإ�سعاف.  وحل�سن حظه فقد وقعت احلادثة على بعد 
لعملية  ليخ�سع  ال��ف��ور،  على  نقل  حيث  امل�ست�سفى،  م��ن  ميل  ن�سف 

جراحية معقدة ملدة 6 �ساعات الإنقاذ حياته. 

قطة ت�سافر من رو�سيا اإىل �سوريا 
تقوم  قطة  اأول  اأ�سبحت  بعدما  بقطة،  الرو�سية  البحرية  احتفلت 
ب��رح��ل��ة ط��وي��ل��ة اإىل ال�����س��واح��ل ال�����س��وري��ة ع��ل��ى م��ن اإح����دى �سفنها 
احلربية.  ن�سرت وزارة الدفاع الرو�سية �سورة لقّطة برتقالية اللون 
وهي جتل�ض على ظهر اإحدى �سفنها احلربية التي و�سلت موؤخراً اإىل 

ال�سواحل ال�سورية بعد اإكمال رحلتها الطويلة.
وق��ال��ت ال�����وزارة: ه���ذه ه��ي ال��ق��ط��ة االأوىل ال��ت��ي ت�����س��ارك يف امل�سرية 

الطويلة لل�سفن احلربية الرو�سية اىل ال�سواحل ال�سورية .
وكانت ال�سفن احلربية والتجارية الرو�سية حتمل على متنها القطط 
لل�سلع  اأ���س��راراً  ت�سبب  اأن  ميكن  التي  الفئران  على  الق�ساء  بهدف 
وقطع غيار ال�سفن اخل�سبية.  باالإ�سافة اإىل كون القطط رفيقاً جيداً 

للبحارة للرتفيه والتخفيف من ال�سغط النف�سي لديهم.
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اإحباط زفاف طفلة يف اخلام�سة 
اأظهر ت�سجيل م�سور �سادم، ن�سر على موقع يوتيوب االإلكرتوين، حلظة 
قيام موظفي جمعية للرعاية االجتماعية يف الهند باإيقاف زفاف طفلة 

يف اخلام�سة من عمرها على طفل مل يتجاوز التا�سعة. 
و���س��اق يف  ق��دم  على  الطفلني جت��ري  زف���اف  مرا�سم حفل  ك��ان��ت  وبينما 
من  موظفون  داه��م  الهند،  و�سط  تيالجنانا  بوالية  مامبابور،  منطقة 

اإدارة رعاية الطفولة الهندية املرا�سم، واأوقفوا هذا الزفاف املريع. 
هاكوال  ب��االال  راو من جمعية  اأكيوتا  الطفل  النا�سطة يف حقوق  وقالت 
اأفراد  اأحد  وفاة  بعد  الزفاف  هذا  اأقاما  الوالدين  باأن  �سانغام اخلريية، 
االأ���س��رة، االأم���ر ال���ذي جلب ���س��وء احل��ظ اإل��ي��ه��ا، واأن ال��زف��اف ك��ان احلل 

الوحيد الإعادة احلظ ال�سعيد اإىل العائلة، على حد زعم الوالدين. 
واأ�سافت: وفقا لعاداتهم، ال ميكن الأي �سخ�ض من العائلة الدخول اإىل 

املنزل بعد وفاة اأحد اأفرادها، اإال اإذا اأقيم حدث �سعيد يف االأ�سرة.
وجاءت هذه احلادثة، بعدما �ساعفت جمعيات الدفاع عن حقوق االأطفال 
احلكوميني  ال��رع��اي��ة  م�����س��وؤويل  على  ال�سغوط  الهند  اأن��ح��اء  جميع  يف 

ملكافحة ظاهرة زواج االأطفال. 
الكهنة، بعد  األ��ق��ي القب�ض على اثنني م��ن  ال��ع��ام،  ويف ف��رباي��ر م��ن ه��ذا 
"ازدهار  اأب��اد، لزيادة  اأقاما حفل زفاف البنيهما القا�سرين يف حيدر  اأن 

االأ�سرة". 
14 عاماً، عن ق�سة هربها  ويف وقت �سابق، ك�سفت فتاة تبلغ من العمر 
بخم�سني  يكربها  رج��ل  ال���زواج من  على  �سراً  اأج��ربت  بعدما  املنزل  من 

عاماً، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي مريور الربيطانية.  

ناطحة �سحاب 
تقتل 400 طائر

قال م�سوؤولون اإن نحو 400 من الطيور 
املهاجرة ذات الري�ض الرباق نفقت عندما 
اأثناء  تك�سا�ض  يف  اإداري  ب��ربج  ارتطمت 

طريانها خالل عا�سفة.
وق����ال ج��و���ض ه��ن��در���س��ون امل�����س��رف على 
جالف�ستون  �سرطة  يف  احليوان  خدمات 
اأعلى  اإىل  و�سلوا  باملكاتب  العاملني  اإن 
جالف�ستون  و���س��ط  يف  ���س��ح��اب  ن��اط��ح��ة 
التي  الطيور  ووج���دوا  اخلمي�ض  �سباح 
واالأخ�سر  االأزرق  باللون  ري�سها  يت�سم 
واالأ���س��ف��ر وب���األ���وان اأخ����رى ن��اف��ق��ة على 
االأر����ض. وم��ن امل��رج��ح اأن ه��ذه الطيور، 
الو�سطى  اأمريكا  من  قادمة  كانت  التي 
مدينة  اإىل  وو�����س����ل����ت  واجل����ن����وب����ي����ة 
جالف�ستون ال�ساحلية، كانت جمهدة من 
وتهاجر  املك�سيك.  خليج  ف��وق  الطريان 
اأمريكا  ع��رب  م��ن��اط��ق  ع���دة  اإىل  ال��ط��ي��ور 
ال�سمالية خالل ال�سهور االأكرث دفئا من 
العام. وقال ريت�سارد جيبونز مدير اإدارة 
احلفاظ على البيئة يف منظمة هيو�سن 
زاه����ي����ة جميلة  ه�����ذه ط���ي���ور  اأودوب����������ون 
بالبهجة  حقيقة  الطيور  مراقبو  ي�سعر 

لروؤيتها.

متالزمة التعب املزمن 
اأ�سبابها ال تزال جمهولة �ص 23

�سيارة بور�ش ت�سحب 
اأ�سخم طائرة 

���س��ج��ل��ت ���س��ي��ارة م���ن ن���وع بور�ض 
كايان رقماً قيا�سياً عاملياً جديداً، 
اأكرب  ب�سحب  �سائقها  ق��ام  بعدما 
اأحد  ال��ع��امل يف  ط��ائ��رة رك���اب يف 
م���ط���ارات ف��رن�����س��ا، اأث���ن���اء جتربة 
قوة  الختبار  ال�سركة  بها  قامت 

ال�سيارة. 
وقد دخلت ال�سيارة �سجل غيني�ض 
لالأرقام القيا�سية، كاأف�سل �سيارة 
 A380 ت�سحب طائرة اإيربا�ض
ب�سحب  ���س��ائ��ق��ه��ا  جن����ح  ب���ع���دم���ا 
اأم���ام جلنة خمت�سة يف  ال��ط��ي��ارة 

مطار �سارل ديغول الدويل. 
تعديالت  اأي  اإدخ�������ال  ي��ت��م  ومل 
على ال�سيارة على االإط��الق، ومت 
ا�ستخدام �سريط �سحب خا�ض يف 
عملية �سحب الطائرة التي تعترب 

اأ�سخم طائرة ركاب يف العامل. 
وقال الفني الربيطاين ريت�سارد 
ال�سيارة:  بقيادة  ق��ام  ال��ذي  باين 
هذا  حققنا  الأننا  ج��داً  �سعيد  اأن��ا 
االإجن��ار. نحن ال نذهب اإىل هذا 
احلد عادة الختبار قوة �سياراتنا، 
املحاولة  ه���ذه  يف  اأردن������ا  ول��ك��ن��ن��ا 
�سيارتنا  وق������وة  م���ت���ان���ة  اإث����ب����ات 

اجلديدة وجنحنا يف ذلك.
ال�سيارة  باأن  بالذكر  من اجلدير 
مت���ك���ن���ت م�����ن ����س���ح���ب ال���ط���ائ���رة 
ال��ع��م��الق��ة مل�����س��اف��ة ب��ل��غ��ت 137 
مرتاً،   41 ي��ع��ادل  م��ا  اأي  ق��دم��اً 
اآي"  ب�����ي  "يو  م����وق����ع  ب���ح�������س���ب 

االإلكرتوين. 

نقل 30 تلميذا 
للم�ست�سفى بعد ت�سرب غاز 
قال �سهود اإن 30 تلميذا يف مدر�سة 
اإىل امل�ست�سفى بعدما  هندية نقلوا 
يف  وتهيج  تنف�ض  �سيق  م��ن  �سكوا 
ال��ع��ي��ن��ني ع��ق��ب ت�����س��رب ل��ل��غ��از من 

خزان �ساحنة لنقل الوقود. 
مدر�سة  اأن  اإع���الم  و�سائل  وذك���رت 
راين جهان�سي بالعا�سمة نيودلهي 
100 تلميذ.  اأجلت ما يزيد على 
ال��ت�����س��رب ومل  ���س��ب��ب  ومل ي��ت�����س��ح 

يت�سن احل�سول على تفا�سيل.
لتلفزيون  باملدر�سة  م�سوؤول  وقال 
التالميذ  بع�ض  ا���س��ت��ك��ى  روي����رتز 
ب�سبب  واحللق  العينني  تهيج  من 

ت�سرب الغاز.

ال�سكتة الدماغية .. اأعرا�سها وطرق عالجها

�أملانيا  يف  �شخ�ص  مليون  رب��ع  م��ن  �أك��ر  ي�شاب 
بال�شكتة �لدماغية. وهناك بع�ص �لدالالت 

حدوث  مثل  بال�شكتة،  �الإ�شابة  �إىل  ت�شري 
يف  �شلل  وح��االت  �لروؤية  يف  ��شطر�بات 

�لذر�عني و�ل�شاقني.
يف  �شخ�ص  �أل��ف   270 نحو  ي�شاب 

�لدماغية،  بال�شكتة  �أملانيا 
�شخ�ص  �أل��ف   200 منهم 

للمرة  ب��ه��ا  ي�����ش��اب��ون 
ما  وغ��ال��ب��ا  �الأوىل. 
ي���ك���ون ك���ب���ار �ل�����ش��ن 
لل�شكتة  عر�شة  �أكر 
�ل���دم���اغ���ي���ة، وذل���ك 
�الأملاين  للمركز  وفقا 

للحماية من �ل�شكتة �لدماغية. فح�شب �الإح�شائيات فاإن  
 50 %15 فقط من هوؤالء �ملر�شى تقل �أعمارهم عن  4 �إىل 

مايو  �أيار  من  �لعا�شر  يف  �لدماغية  �ل�شكتة  يوم  ويهدف  عاما. 
�جلاري للفت �الأنظار لهذ� �ملر�ص.

وت�سف  املر�ض  مع  معاناتها  م�سنة  اأملانية  ام���راأة  وت�سرد 
حالتها قبل نقلها للم�ست�سفى قائلة: فجاأة مل اأعد اأ�ستطع 

حتريك ذراعي واأ�سبحت اأعاين من �سعوبة النطق. 
تقليدية  اأع��را���ض  ه��ي  ه��ذه  اأن  اأدرك  ابنها  اأن  واأ���س��اف��ت 

لل�سكتة الدماغية وهو ما جعله ينقلها للم�ست�سفى فورا.

�أعر��ص �الإ�شابة
الرعاية اخلا�سة  االأط��ب��اء يف ق�سم  ذك��ر كبري  من جانبه، 
دومينيك  اليبزيغ،  مب�ست�سفى  الدماغية  ال�سكتة  ملر�سى 
حل�سن  ن�سبيا  ب�سيطة  كانت  احلالة  ه��ذه  اأن  مي�سال�سكي 
احل��ظ. وم��ن ب��ني ال��دالئ��ل على االإ���س��اب��ة ب��اإح��دى حاالت 
اأك��رث خطورة هي  تكون  ما  غالبا  التي  الدماغية  ال�سكتة 
الروؤية واإ�سابات �سلل وا�سطرابات  حدوث ا�سطرابات يف 
يف ال��وج��ه وال���ذراع���ني وال�����س��اق��ني. وال ي���زال ال��ك��ث��ري من 
ال��ن��ا���ض ال ي���اأخ���ذون ه���ذه االأع���را����ض ع��ل��ى حم��م��ل اجلد، 

ح�سبما ا�ستكى الطبيب مي�سال�سكي.

�أ�شباب �ل�شكتة
حت���دث االإ����س���اب���ة ب��ال�����س��ك��ت��ات ال��دم��اغ��ي��ة ب�����س��ب��ب حدوث 
من  يحد  مما  باملخ  الدموية  االأوع��ي��ة  يف  مفاجئ  ان�سداد 
تدفق االأك�سجني للمخ ويوؤدي ملوت خاليا، ح�سبما اأو�سح 
اأعرا�ض  م��ع  التعامل  ب�سرعة  اأو���س��ى  ال��ذي  مي�سال�سكي، 
ال�سكتة الدماغية الأنه كلما تاأخر فتح هذه االأوعية كلما 
اأك��رب من اخلاليا. واأ���س��اف الطبيب املخت�ض:  م��ات ع��دد 

كل ثانية لها اأهميتها، البد من بدء العالج الطبي خالل 
ال�����س��اع��ات االأوىل م��ن االإ���س��اب��ة وه���ي ال��ف��رتة ال��ت��ي تبداأ 
وحتى  االإ�سعاف  برقم  باالت�سال  ومتر  االأعرا�ض  بظهور 

نقل املري�ض الإحدى امل�ست�سفيات وبدء اإجراءات عالجه.

�لعالج
ب��ع��د ف��ح�����ض امل���خ ت��ك��ون ه��ن��اك ط��ري��ق��ت��ان ل��ف��ت��ح االأوعية 
خالل  من  اإح��داه��ا  مي�سال�سكي،  اأو���س��ح  ح�سبما  الدموية 
اإعطاء املري�ض حملول واالأخرى من خالل اإدخال ق�سطرة 
عرب منطقة املغنب املوجودة بني الفخذ والبطن اإىل املخ. 
اأن الطريقة االأخ��رية جديدة  واأ�سار الطبيب االأمل��اين اإىل 

ن�سبيا واأ�سبحت ت�ستخدم ب�سكل وا�سع منذ نحو عامني.
اأياما  املر�سى  يظل  ما  غالبا  اأن��ه  املخت�ض  الطبيب  وذك��ر 
املهم متابعة  واأن��ه من  الدماغية،  ال�سكتة  عديدة يف ق�سم 
العالج والتدريب على النطق خالل فرتة النقاهة والعالج 
الغالب  اأ�سابيع عدة يف  ي�ستمر  اأن  وال��ذي ميكن  النف�سي، 
وتقدمه موؤ�س�سات رعاية �سحية متخ�س�سة يف حالة عدم 

توفر هوؤالء االأقارب.

عو�مل تزيد من خطر �الإ�شابة
الع�سبي  ال��ن��ف�����ض  ل��ع��ل��م  االأمل���ان���ي���ة  واأو����س���ح���ت اجل��م��ع��ي��ة 
اأنه وب�سكل عام فاإن  ال�سريري وت�سوير وظائف االأع�ساء 
مع  م�ساعف  ب�سكل  ي��زداد  دماغية  ب�سكتة  االإ�سابة  خطر 
تقدم ال�سن واأن ال�سبب يف ذلك هو تزايد عوامل اخلطر 

مثل االإ�سابة بالرجفان االأذيني على �سبيل املثال وارتفاع 
�سغط الدم وتزايد دهون الدم وال�سمنة اأو نتائج التدخني 

املرتاكمة على مدى عقود.
فيما اأو�سح ماري اليزله، املتحدث با�سم املوؤ�س�سة االأملانية 
اأن  غوتر�سلوه  مبدينة  الدماغية  ال�سكتة  م��ن  للحماية 
اأملانيا،  الوفاة يف  اأ�سباب  اأكرب  ثالث  الدماغية هي  ال�سكتة 
واأ�سار اليزله  االإعاقة.  اأنواع  باأحد  االإ�سابة  اأ�سباب  واأكرث 
%40 من املر�سى الذين ي�سابون بال�سكتة  اأن نحو  اإىل 
االإ�سابة،  ع��ق��ب  االأول  ال��ع��ام  خ���الل  مي��وت��ون  ال��دم��اغ��ي��ة 
االإ�سابة ال ميكنهم  الذين يجتازون  اأكرث من ن�سف  واأن 
وال���ع���الج وو�سائل  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ع���ن  اال���س��ت��غ��ن��اء 

امل�ساعدة.
وح�سب  اليزله فاإن معدل الوفاة جراء االإ�سابة بال�سكتة 
وعزا   اأملانيا.  يف  االأخ��رية  ال�سنوات  يف  انخف�ض  الدماغية 
ذلك ب�سكل خا�ض اإىل حت�سن االإ�سعافات الطبية، م�سريين 
حاالت  يف  متخ�س�سة  اإ���س��ع��اف  وح���دة   300 وج���ود  اإىل 

ال�سكتة الدماغية موزعة على جميع اأنحاء اأملانيا.
م�ست�سفى  يف  املتخ�س�سة  ال��وح��دات  ه��ذه  اإح���دى  وت��وج��د 
�سنويا.  مري�ض   1000 نحو  وتعالج  اجلامعي  اليبزيغ 
اأطباء  ع�سرة  م��ن  اأك��رث  م��ن  فريق  ال��وح��دة  بهذه  ويعمل 
بقيادة دومينيك مي�سال�سكي ومعهم اأكرث من 40 ممر�سة 
على  ويحر�سون  ال�ساعة  م��دار  على  ي�ستغلون  وممر�سا 
الواحدة  الثانية  الأن  للم�سابني،  الفوري  العالج  تقدمي 

لها وزنها يف مثل هذه احلاالت.

ف�سيلة الدم مرتبطة باالأزمة القلبية
قالت نتائج درا�سة هولندية جديدة 
و  Bو  A ال��دم  ف�سيلة  اأ�سحاب  اإن 

AB اأكرث ُعر�سة لالإ�سابة مب�ساكل 

القلبية  االأزم���ات  وخا�سة  القلب  يف 
  .O ال��دم  ف�سيلة  باأ�سحاب  مقارنة 
اأجريت  التي  االأب��ح��اث  نتائج  ودع��ت 
تعديل  اإىل  غ��رون��ي��ن��غ��ن  ج��ام��ع��ة  يف 
التوجيهات الطبية لرياقب االأطباء 
الدم  ف�سائل  اأ�سحاب  قلوب  �سحة 

االأكرث مواجهة للخطر.
ُعر�ست نتائج الدرا�سة موؤخراً يف 
القلب  جلمعية  ال�سنوي  املوؤمتر 
االأوروبية الذي انعقد يف باري�ض، 
اأ�سحاب  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج����د 
 ABو  Bو  A دم  ف�����س��ائ��ل 
لالإ�سابة  ُع���ر����س���ة  اأك������رث 
باأمرا�ض القلب بن�سبة 9 
باأ�سحاب  باملائة مقارنة 

.O ف�سيلة دم
وت���������س����م����ل جم���م���وع���ة 
التي  ال��ق��ل��ب  م�����س��اك��ل 
يزداد احتمال االإ�سابة 
ب������ه������ا: االأزم���������������ات 
وف�سل  ال��ق��ل��ب��ي��ة، 
وم�ساكل  ال��ق��ل��ب، 
الوعائية.  القلب 

وتعترب ال�سمنة وقلة الن�ساط البدين 
وال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي م��ن اأه���م عوامل 
مل�ساكل  امل�����س��ب��ب��ة  احل��ي��ات��ي��ة  اخل��ط��ر 
ع���وام���ل ال ميكن  ال���ق���ل���ب، وه���ن���اك 
واجلينات  الُعمر  مثل  فيها  التحكم 
الدرا�سة  نتائج  واعتمدت  الوراثية. 
على جتميع نتائج 9 درا�سات اأجريت 
يف مناطق جغرافية خمتلفة، و�سمل 
ال���ذي���ن مت حتليل  امل�����س��ارك��ني  ع����دد 
 1.3 م��ن  اأك���رث  ال�سحية  بياناتهم 
الباحثون  والح���ظ  اإن�����س��ان.   مليون 
اأن اأ���س��ح��اب ف�����س��ائ��ل ال����دم االأك���رث 
القلب،  م�������س���اك���ل  خل���ط���ر  ع���ر����س���ة 
هم   A دم  ف�سيلة  اأ�سحاب  وخا�سة 
ن�سبة  الرت��ف��اع  اأي�ساً  ُعر�سة  االأك��رث 
اأح�����د عوامل  وه����و  ال���ك���ول�������س���رتول، 
االإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سرايني. 
اإجراء  على  ال��درا���س��ة  نتائج  وح��ّث��ت 
مزيد من االأبحاث والتجارب ملعرفة 
عالجات  ت��ط��وي��ر  اإم���ك���ان���ي���ة  م����دى 
اأ�سحاب  ل��دى  القلب  مل�ساكل  معينة 
ف�سائل الدم االأكرث ُعر�سة لالأزمات 

القلبية. 
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�ش�ؤون حملية

�سركة "�سحة" تنظم ندوة لتطعيم وحت�سني االأطفال

م�سرحة الكتب العلمية... مبادرة جديدة �ساركت فيها ع�سر مدار�ش بالعني

فريق بحثي بجامعة نيويورك �أبوظبي يحدث ثورة يف معاجلة �ل�شرطان

»فريق طرابل�سي للبحوث« يجري بحث ريادي حول اأنظمة تو�سيل الدواء ي�سفر عن تطوير ج�سيم نانوي جديد

•• اأبوظبي - الفجر

 نظمت اخلدمات العالجية اخلارجية، اإحدى من�ساآت 
ندوة  "�سحة"  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة 
فندق  يف  لالأطفال  والتح�سني  التطعيم  عن  توعوية 

االنرتكونتننتال يف اأبوظبي. 
والقت الندوة جناحاً واإقبااًل كبرياً حيث �سارك ما يزيد 
العالجية  اخل��دم��ات  م��ن  وطبيب  ممر�ض   250 ع��ن 
اإىل  باالإ�سافة  ومن�ساَتها  "�سحة"  و�سركة  اخلارجية 
م�����س��ارك��ني م���ن ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض. وح�����س��رت الندوة 
واخلدمات  التمري�ض  اإدارة  م��دي��رة  امل��ه��ري،  عائي�سة 
جمل�ض  ورئي�ض  "�سحة"  �سركة  يف  امل�ساندة  ال�سحية 

اإدارة جمعية التمري�ض والقبالة االإماراتية. 
وا���س��ت��ع��ر���س��ت ال����ن����دوة اأح������دث ال���ت���ط���ورات يف جمال 
التطعيمات  ت�ساهم  ك��ي��ف  و���س��رح  االط���ف���ال،  حت�سني 
تقدمي  كما مت  العدوى،  �سد  اجل�سم  مناعة  تقوية  يف 
�سرح مف�سل عن كيفية املحافظة على �سل�سلة التربيد 
وطريقة التخزين للحفاظ على التطعيمات، باالإ�سافة 
اإىل تقنية حت�سري وحقن التطعيم، ومت مناق�سة اأهم 

التو�سيات يف جمال اخلدمات الوقائية لالأطفال.
باالإنابة  التمري�ض  مديرة  فايز  �سفية  قالت  وتعليقاً 
"كوننا يف اخلدمات  يف اخلدمات العالجية اخلارجية 
للتطعيمات  ال��رئ��ي�����س��ي  امل����زود  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الج��ي��ة 
االأطفال، لدينا من اخلربة ما يجعلنا مرجعاً يف هذا 
املتحدثات  اإح���دى  متتلك  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى  امل��ج��ال، 
يف  تعمل  ال��ت��ي  فارجي�ض  ليتي  املمر�سة  وه��ي  اْل���َي���ْوَم، 

مركز امل�سعودي ال�سحي، ما يزيد عن 36 �سنة خربة 
يف تطعيمات االأطفال. وقد �ساركت اليوم بخربتها يف 
اإع��ادة جدولة التطعيمات يف احلاالت التي يكون فيها 

الطفل تلقى بع�ض تطعيماته خارج الدولة."
التمري�سية  ال��ك��وادر  "�سكلت  قائلة  �سفية  واأ���س��اف��ت 
لهذه  امل��ن��ظ��م  ال��ف��ري��ق  م��ن   60% ن�سبة  االم���ارات���ي���ة 
ال���ن���دوة مم���ا ي��ع��ك�����ض م����دى اه��ت��م��ام ���س��رك��ة "�سحة" 
ونفخر  االإم���ارات���ي���ة  التمري�سية  ال���ك���وادر  مت��ك��ني  يف 
يف اخل���دم���ات ال��ع��الج��ي��ة اخل��ارج��ي��ة ب��ت��وط��ني جميع 
تطورت  وقد  لدينا.  التمري�ض  اأق�سام  م��دراء  وظائف 

املهن  اأن��ب��ل  م��ن  ك��ون��ه��ا  اإىل  ف��ب��االإ���س��اف��ة  ال�سنني  ع��رب 
اأدوار  التمري�سي  للكادر  اأ�سبح  بالرحمة  تت�سم  التي 
اأكرب يف جماالت عدة منها تطعيمات االأطفال، وخري 
دليل على ذلك وجود مركزين يف اخلدمات العالجية 
اأبوظبي  يف  ال�سحي  اخلليج  م��رك��ز  وه��م��ا  اخل��ارج��ي��ة 
خدمات  يقدمان  العني،  يف  ال�سحي  امل�سعودي  ومركز 
اأن يزداد  ب��اإدارة التمري�ض. لذا ناأمل  تطعيم االأطفال 
اإقبال االإماراتيات على مهنة التمري�ض يف ظل اهتمام 
قيادتنا الر�سيدة بهذا املجال عن طريق توفري جامعات 

وكليات متري�ض مب�ستويات عاملية."

كما تتوفر التطعيمات اخلا�سة باالأطفال باأبوظبي يف 
الرو�سة  ومركز   ، البطني  :مركز  �سحيا  مركزاأ   13
ال�سامل،   والفح�ض  للت�سخي�ض  الزعفرانة  ومركز    ،
املنطقة  ،ويف  ل��الأط��ف��ال،  التخ�س�سي  امل�سرف  وم��رك��ز 
ومركز   ، املقطع  م��رك��ز   ، م��ن  ك��ل  يف  تتوفر  الو�سطى 
، ومركز  ي��ا���ض  بني  وم��رك��ز   ، زاي���د  ب��ن  مدينة حممد 
ال�ساخمة  وم��رك��ز   ، خليفة  مدينة  وم��رك��ز   ، النه�سة 
ك��م��ا تتوفر   ، ال�����س��م��ح��ة  ، وم���رك���ز  ال��ب��اه��ي��ة  ، وم���رك���ز 
التطعيمات يف مركز الفالح ال�سحي الذي مت افتتاحه 

موؤخراً.
اأما يف العني فيمكن احل�سول على تطعيمات االأطفال 
للت�سخي�ض  التوبة  ع��ود  م��رك��ز  ت�سمل  م��رك��زاً   19 يف 
التخ�س�سي  ال���ط���وي���ة  وم���رك���ز  ال�����س��ام��ل  وال��ف��ح�����ض 
املويجعي  ومركز  ال�سحي  اجلاهلي  ومركز  لالأطفال 
ال�����س��ح��ي وم���رك���ز ال���ن���ي���ادات ال�����س��ح��ي وم���رك���ز زاخ���ر 
ال�سحي  مزيد  ومركز  ال�سحي  نعمة  ومركز  ال�سحي 
ومركز  ال�سحي  املقام  ومركز  ال�سحي  الهيلي  ومركز 
اليحر ال�سحي ومركز رماح ال�سحي ومركز �سويحان 
ال�سحي ومركز اخلتم ال�سحي ومركز اخلزنة ال�سحي 
ومركز الفقع ال�سحي ومركز ال�سويب ال�سحي ومركز 

الهري ال�سحي ومركز القوع ال�سحي.
ومتا�سياً مع توجهها نحو توفري اأجود اخلدمات ب�سهولة 
ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  خ�س�ست  وي�سر، 
على  وللرد  املواعيد  حلجز   80050 "�سحة" الرقم 
امل�ست�سفيات واملراكز  اال�ستف�سارات لكافة من�ساآتها من 

�سحية والعيادات التابعة لها.

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

م�سرحة الكتب العلمية .. فكرة جديدة بداأتها مدر�سة 
�سيخة بنت �سرور مبنطقة عالية باليحر مبدينة العني 
مدار�ض  ع�سر  ل��ت��ب��ادر  ال��ن��ي��ادي  فاطمة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
اأخرى للم�ساركة يف هذه الفعالية حتت �سعار ) كتابي 
ينب�ض باحلياة( وكاأنهم جعلوا للكتاب رئتني ي�ستطيع 
اأن ي�ستن�سق بهما الهواء النقي لتتوا�سل حركة اجل�سم 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  وذل���ك  ال�سعوبات  لكل  حتديها  معلنة 
للتقدم  و�سيلة  ال��ق��راءة  اأب���ن���اوؤه  اأخ��ت��ار  ال���ذي  املجتمع 

واالرتقاء.
�سرور  بنت  �سيخة  مدر�سة  م��ن  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة 
مكانا لها و�سارك يف االإعداد لها اآمنة ال�سام�سي و�سلمي 
العبيدي وم�سوؤول جودة التعلم مبكتب العني التعليمي 
ف��ري��ق متكامل من  اإىل  اإ���س��اف��ة  اأح��م��د ه��رتي��ة،  ع��ي��د 
معلمات املدر�سة واخت�سا�سيات م�سادر التعلم حر�ض 
على افتتاحها حممد �سامل الظاهري املدير التنفيذي 
بن  ���س��امل  ال�سيخ  بح�سور  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�ض 
�سامل  التعليمي  العني  مكتب  ومدير  العامري  ركا�ض 
الكثريي. حاول الطالب والطالبات تقدمي مناذج من 
امل�سرحيات  ه��ذه  اأوىل  لتكون  العلمي  الكتاب  م�سرحة 
ق�سة وطني امل�ستوحاة من كتاب دولة االإمارات اإ�سافة 
اإىل م�سرحة املحافظة على البيئة امل�ستوحاة من كتاب 

الطالب  وك���اأن  االأر����ض  واإن��ق��اذ  البيئة  على  املحافظة 
والطالبات يقولون من خالل هذه امل�سرحية اإن اإنقاذ 
ويتمتع  عليها  يعي�ض  ال���ذي  االإن�����س��ان  ي��د  يف  االأر�����ض 

بخرياتها .
كل  اإع��ج��اب  ن��ال��ت  وال��ت��ي  املقدمة  امل�سرحيات  تكن  مل 
م��ن ���س��اه��ده��ا ه��ي امل��ح��ور ال��وح��ي��د يف ه���ذه الفعالية 
املدار�ض  جميع  فيه  �ساركت  معر�ض  ذل��ك  �ساحب  بل 

لتعلن ك��ل مدر�سة وم��ن خ��الل م��ا قدمته خ��الل هذا 
املعر�ض اأن هناك و�سائل متعددة الإحياء الكتاب العلمي 
اإث��راء خيال الطالب، وب��دون �سك الطالبة  من خالل 
اأي�سا مبا يت�سمنه هذا الكتاب من معلومات �ساهم يف 
وكل  وعلماء تخ�س�سوا كل يف جماله  اأ�ساتذة  ر�سدها 
والفن  التاأليف  يف  الطلبة  مواهب  تعزيز  بهدف  ذلك 
وامل�سرح والتكنولوجيا حيث يتم ت�سخري التكنولوجيا 

�سعى جمل�ض  ب��ل  ه��ذا فقط  يكن  . ومل  العلم  خلدمة 
اإىل  له  التابعة  امل��دار���ض  خ��الل  وم��ن  للتعليم  اأبوظبي 
باأ�سرهم  واأي�سا  ومعلميهم  الطلبة  بني  ال�سلة  توثيق 

ممثلة يف االآباء واالأ مهات.
ي��ق��دم��وا ك��ل م��ا هو  اأن  ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات  ا�ستطاع 
جديد لديهم ومنهم من هم يف املراحل االأوىل االأمر 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ا���س��ت��وق��ف  ال����ذي 
للتعليم ومعه ال�سيخ �سامل بن ركا�ض و�سامل الكثريي 
ليدير حوارا مع هوؤالء االأطفال رغبة منه يف التعرف 
على اأفكارهم ومدى ا�ستيعابهم لكل ما هو مقدم ومل 
اأن يوثق  يكتف حممد �سامل الظاهري بهذا بل حاول 
هذا من خالل هاتفه املتحرك وكاأنه اأراد اأن يقول لكل 
من ح�سروا ومنهم معلمون ومعلمات وقيادات تربوية 

اإن كل ما قدمتموه هو حمل اهتمام وتقدير.
مل تكن لتمر هذه الفعالية بدون تكرمي كل من �سارك 
واأبدع ليتم التاأكيد على اأن جميع امل�ساركات كانت �سببا 
بنت  �سيخة  لتاأتي مدر�سة  املبادرة  اإجن��اح مثل هذه  يف 
املكرمني ومن بعدها مدر�سة اجلود  �سرور يف مقدمة 
ونعمة  وامل��ب��ادئ  والعطاء  وال��راق��ي��ة  العالية  ومدر�سة 
وال��ط��م��وح وم��در���س��ة حم��م��د ب��ن خ��ال��د و���س��الم��ة بنت 
بطي وال�سارية .  هذا وقد قدم حممد �سامل الظاهري 
ال�سكر لكل من �ساهم يف هذه الفعاليات موؤكدا على اأن 
جمل�ض اأبوظبي للتعليم ي�سعى اإىل اأن يكون التعليم يف 

مقدمة �سلم اأولوياته. 

•• اأبوظبي –الفجر

 جن��ح ع��ل��م��اء ف��ري��ق ط��راب��ل�����س��ي ل��ل��ب��ح��وث يف جامعة 
يكون  قد  نانوي  اأبوظبي يف تطوير ج�سيم  نيويورك 
من �ساأنه اإحداث ثورة على م�ستوى معاجلة ال�سرطان 

با�ستخدام اأنظمة تو�سيل الدواء.
وتعد اجل�سيمات النانوية ج�سيمات جمهرية ت�ستخدم 
العلمية  احلقول  خمتلف  �سمن  عديدة  تطبيقات  يف 
الطبية؛  والعلوم  والب�سريات  والكيمياء  كالفيزياء 
اأما اأنظمة تو�سيل الدواء فُتعد ابتكاراً رائداً يف جمال 
الهند�سة الطبية احليوية، حيث تتيح لالأطباء توجيه 
باملر�ض  امل�سابة  اجل�سم  مناطق  نحو  الدوائية  امل��ادة 
معاجلة  يف  فعاليتها  م��ن  يزيد  م��ا  ك��ب��رية،  وبرتاكيز 

االأمرا�ض.
بينييتو  ف��رح  العلمية  الباحثة  تعاون  البحث  و�سهد 
مع علي طرابل�سي، االأ�ستاذ امل�ساعد يف مادة الكيمياء 
طرابل�سي  فريق  ورئي�ض  اأبوظبي  نيويورك  بجامعة 
يتمتع  مغناطي�سي  نانوي  ج�سيم  لت�سميم  للبحوث، 
بالقدرة على االرتباط بدواء ’دوك�سوروبي�سني‘ املقاوم 

لل�سرطان لنقله ب�سكل مبا�سر اإىل مو�سع الورم. 

ووفق االأنظمة العالجية املتبعة حالياً، يتحتم اإعطاء 
ل�سمان  عالية  بجرعات  لل�سرطان  امل�سادة  االأدوي���ة 
هذه  اأن  اإال  ال����ورم،  اإىل  منها  كافية  ت��راك��ي��ز  و���س��ول 
وال�سليمة،  ال�سرطانية  االأدوي��ة ال متيز بني اخلاليا 
فتهاجم النوعني معاً موؤدية اإىل اآثار جانبية �سديدة. 
اأماناً،  اأك��رث  بدائل  ال���دواء  تو�سيل  اأنظمة  تعد  ول��ذا 
فهي تتيح اإعطاء االأدوية امل�سادة لل�سرطان بجرعات 
املادة  اإمكانية التحكم يف كمية  اأقل، وذلك من خالل 
ال���دوائ���ي���ة ال��ت��ي ي��ت��م حت��ري��ره��ا خ���الل م���دة معينة، 
يف  امل�ستهدفة  اخلاليا  قبل  من  امت�سا�سها  وتعزيز 

الوقت نف�سه.
نانوية  ج�������س���ي���م���ات  ت���ط���وي���ر  يف  ب��ي��ن��ي��ت��و  وجن����ح����ت 
كعربات  تعمل  احل��دي��د،  اأوك�����س��ي��د  م��ن  مغناطي�سية 
لنقل  املغناطي�سية  بالطاقة  توجيهها  ميكن  خا�سة 
اإىل  تعري�سها  ث��م  مبا�سرة،  ال���ورم  مكان  اإىل  ال���دواء 
حقول مغناطي�سية متبدلة لتمت�ض الطاقة املنت�سرة 
عنها وترفع من درجة حرارة اخلاليا الورمية، ليتم 
قتل االأخرية عرب مزيج من العالج الكيماوي والعالج 
باإمكانية  اأي�ساً  احلراري. كما تتميز هذه اجل�سيمات 

مراقبتها عرب الت�سوير بالرنني املغناطي�سي.

نحاول  ما  طرابل�سي:  علي  قال  االبتكار،  هذا  وح��ول 
حتقيقه هو ا�ستخدام االأنظمة املتبعة حالياً يف عالج 
الورم  حماربة  يتيح  جديد  باأ�سلوب  ولكن  ال�سرطان، 

ال�سرطاين بنف�ض قدر الفعالية التي يتطور بها.
اجل�سيمات  هذه  للبحوث  طرابل�سي  فريق  طور  وقد 
يف  اإال  الدوائية  للمادة  حتريرها  مينع  ت�سميم  وف��ق 
تتميز  ال��ذي  احلام�سي  الو�سط  وه��و  حم��دد،  و�سط 
به اخلاليا الورمية، لكي ال توؤذي اخلاليا ال�سليمة؛ 
اأن  بعد  اجل�سم  م��ن  طبيعي  ب�سكل  ت�سفيتها  ويتيح 
رب��ط عدد  البحث يف  ت��وؤدي مهمتها. كما جنح فريق 
عنقودية  بنية  وف��ق  بع�سها  مع  اجل�سيمات  ه��ذه  من 
بقدرة  ’فائقاً‘ يتمتع  نانوياً  ج�سيماً  لت�سكل  م�سامية 
على نقل كمية اأكرب من ال��دواء من تلك التي ميكن 

نقلها عرب اجل�سيمات ال�سغرية املنفردة.
تطوير  على  بقدرتها  ال�سرطانية  اخل��الي��ا  وتتمتع 
مقاومة لالأدوية امل�سادة لها، فعندما حتاول االأخرية 
دخ���ول اخل��الي��ا امل��ق��اوم��ة لها ال��واح��دة تلو االأخ���رى، 
االإنذار‘،  ’جهاز  ع��ادًة، تطلق هذه اخلاليا  تفعل  كما 
اأما  التالية.  اإىل اخلاليا  االأدوي���ة  ال��ذي مينع دخ��ول 
ما  وف��ق  فتتميز،  املغناطي�سية  النانوية  اجل�سيمات 

االأبحاث يف املخترب، بفعاليتها �سد اخلاليا  اأظهرته 
وذلك  ’دوك�سوروبي�سني‘،  لدواء  املقاومة  ال�سرطانية 
بف�سل طريقتها املخادعة يف الدخول اإىل هذه اخلاليا، 
والتي تظن باأن هذه اجل�سيمات لن ت�سبب لها اأي اأذى. 
و�سرحت بينيتو ذلك بالقول: هذا هو �سبب الفعالية 
الكبرية التي تتمتع بها هذه اجل�سيمات النانوية �سد 
اخلاليا ال�سرطانية، حيث تدخل اإليها بخدعة ت�سبه 

خدعة ح�سان طروادة.
اخل�سائ�ض  ه����ذه  اإن  ط��راب��ل�����س��ي  ق����ال  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
اإ�سافة  النانوية،  التي تتمتع بها اجل�سيمات  الفريدة 
اإىل تكلفتها املقبولة و"�سهولة حت�سريها يف اأقل من 
30 دقيقة"؛ ت�سري اإىل اأنها �ستحدث تغيريات كبرية 

يف املقاربة املتبعة حالياً لعالج ال�سرطان.
وق��د ج��رى مت��وي��ل ه��ذا البحث م��ن خ��الل منحتني 
قدمتهما موؤ�س�سة اجلليلة ل�فريق طرابل�سي للبحوث، 
اخل�سائ�ض  حول  �سرحاً  مت�سمنة  نتائجه،  ن�سر  ومت 
كل  يف  النانوية،  اجل�سيمات  من  النوع  لهذا  الفريدة 
من جملة ’كيم�سرتي‘ االأوروبية وجملة ’اآر اإ�ض �سي 
يف  للكيمياء  امللكية  اجلمعية  عن  ال�سادرة  اأدفان�سز‘ 

اململكة املتحدة. 

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية 
تنظم تدريبًا لالإخالء

 
•• اأبوظبي - الفجر

يف اإطار خطتها اال�ستعدادية حلاالت الطوارئ نظمت مدينة ال�سيخ خليفة 
الطبية اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" تدريباً 

لالإخالء بالتعاون مع �سرطة اأبوظبي والدفاع املدين. 
اإخالء  التنفيذية حيث مت  االإدارة  مبنى  الوهمي يف  تدريب احلريق  اأقيم 
ومر�سى  وعمال  وفنيني  واأطباء  موظفني  من  املبنى  من  �سخ�ساً   80
التدريب. بداأ تدريب  اإنقاذ �سخ�ض م�ساب كجزء من  ومراجعني، كما مت 
االإخ��الء يف متام ال�ساعة الثامنة �سباحاً حيث رن جر�ض االإن��ذار يف املبنى 
ا�ستالم  وبعد  به،  وما يحيط  املطبخ  دخ��ان يف  وج��ود  واأظهرت احل�سا�سات 
التقرير و�سلت �سيارات ال�سرطة واالإ�سعاف والدفاع املدين اإىل املوقع ودخل 

رجال الدفاع املدين اإىل املبنى الإخالئه واإنقاذ من علق فيه اأو اأ�سيب.
وقالت املهند�سة �سارة رعد العامري، مدير ق�سم ال�سحة وال�سالمة املهنية 
باالإنابة يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، "اإن تدريبات االإخالء اإلزامية لكل 
موظفينا من الكادر الطبي اأو االإداري" واأ�سافت، "ت�ساهم هذه التدريبات 
ح��ال حدوث  وامل��وظ��ف��ني يف  امل�ست�سفى  ا���س��ت��ع��داد  واإظ��ه��ار  ال��وع��ي  ن�سر  يف 

طارئ."
للتاأكد من اأن كافة االإجراءات االحرتازية متبعة لتقليل االأخطار باأق�سى 
درجة ممكنة تعمل اإدارة مدينة ال�سيخ خليفة الطبية عن كثب مع اجلهات 
املحلية للتاأكد من جاهزية متطلبات اإدارة الطوارئ والوقاية من احلرائق 

حر�ساً منا على �سالمة املوجودين يف امل�ست�سفى.
ومن جانبه �سرح الدكتور �سريين ال�سبع، املدير التنفيذي الإدارة العمليات 
باأهمية  نوؤمن  كموؤ�س�سة  "نحن  الطبية،  خليفة  ال�سيخ  ملدينة  الت�سغيلية 
�سالمة  لتاأمني  جاهزيتنا  م��دى  وقيا�ض  ال��ط��وارئ  ح��االت  على  التدريب 
موظفينا ومر�سانا ومراجعينا. اإن بناء عالقات قوية مع ال�سركاء املحليني 

يف تدريبات م�سرتكة مثل هذا االإخالء اأ�سا�سي  مل�سلحة اجلميع."

وفقًا لتقرير �أولريي 
اأبوظبي الوجهة ال�سياحية 

املف�سلة يف االإمارات
•• اأبوظبي-  الفجر

االإمارات  يف  ال�سياحية  الوجهات  الأف�سل  �سدارتها  على  اأبوظبي  حافظت 
حت��ق��ي��ق��اً ل��ر���س��ا ن����زالء امل��ن�����س��اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة وف��ق��اً ل��ن��ت��ائ��ج ت��ق��ري��ر اأول����ريي 

املتخ�س�ض يف بيانات واح�ساءات قطاع ال�سياحة والفنادق. 
ال�سياحية يف  الوجهات  الرائدة بني  اأبوظبي  التقرير مكانة  نتائج  واأّك��دت 
العامة  التجربة  موؤ�سر  على  نقطة   82.8 �سجّلت  حيث  االأو�سط،  ال�سرق 
قدرها 0.66٪.  بزيادة   ،2016 تقرير  نقطة يف   82.2 للنزالء، مقابل 
نظافة  االأك����رث  ه��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  الفندقية  ال��غ��رف  اأن  اإىل  ال����زوار  واأ����س���ار 
واالأف�����س��ل يف ال�سرق االأو���س��ط، م��ع االإ���س��ادة مب�ستوى ج��ودة اخل��دم��ة من 
خالل حتقيق 91 من 100 نقطة على موؤ�سر النظافة، و89.4 و89.3 
اأن  النتائج  هذه  واأظهرت  التوايل.  على  واخلدمة  الغرف  ج��ودة  يف  نقطة 
اأبوظبي توفر اأحد اأف�سل جتارب نزالء املن�ساآت الفندقية يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط اإىل جانب �سدارتها الوجهات ال�سياحية يف دولة االإمارات متقدمة 
تاأتي  ذاتها،  بحد  منفردة  كوجهة  ت�سنيفها  حال  ويف  وال�سارقة.  دبي  على 
يزيد على  اأبوظبي مبا  الثاين خلف قرب�ض.  وحظّيت  املركز  اأبوظبي يف 
160،000 مراجعة وم�ساركة من النزالء، وهو ما يعك�ض موقعها كوجهة 
والعائالت.  االأعمال واالأزواج  للزوار من رجال  �سياحية مف�سلة ومتميزة 
واجلودة  اخل��دم��ة  مل�ستويات  ارتياحها  خ��ا���ض  ب�سكل  الفئات  ه��ذه  واأب���دت 
التي ا�ستمتعت بها يف اأبوظبي. واأ�ساف التقرير اأن جميع فئات امل�سافرين 
االإجمالية  بالقيمة  ال���زوار  واأ���س��اد  االإم���ارة.  اإقامتهم يف  عن  را���س��ون ج��داً 
للخدمات مقارنة باالإنفاق، مع ح�سول اأبوظبي يف هذا املوؤ�سر على 85.7 
نقطة. وحققت االإمارة اأي�ساً 88،6 نقطة ملوقعها املتميز، مقابل 87،9 يف 
التقرير ال�سابق. ويعتمد تقرير اأولريي ل�تجربة النزالء يف ال�سرق االأو�سط 
وراأي  مراجعة  مليون   2.5 على  يزيد  مما  املوؤ�س�سة  جمعتها  بيانات  على 
للزوار، وذلك لتقييم م�ستوى ر�سا نزالء املن�ساآت الفندقية يف الفرتة من 
1 اأبريل 2016 اإىل 31 مار�ض 2017. وي�سكل التقرير حتلياًل �ساماًل 
لتجربة الزوار يف املنطقة عن طريق ر�سد وجتميع وت�سنيف جميع بيانات 
االآراء واملراجعات املن�سورة عرب االإنرتنت عن الفنادق وغريها من من�ساآت 
اأبوظبي قد  الفندقية يف  وال�سقق  واملنتجعات  الفنادق  اأن  يذكر  االإق��ام��ة.  
ا�ستقبلت 4.4 ماليني نزيل خالل العام 2016، بن�سبة منو ٪8 مقارنة 
هدفاً  والثقافة"  لل�سياحة  اأبوظبي  "هيئة  و�سعت  وق��د   .2015 بالعام 
ا�سرتاتيجياً للعام اجلاري يتمثل با�ستقطاب 4،9 ماليني نزيل فندقي اإىل 
االإمارة خالل العام اجلاري، بزيادة �سنوية قدرها ٪10.  وقد ارتفع عدد 
%4 خالل الربع االأول من العام اجلاري  نزالء املن�ساآت الفندقية بن�سبة 

مقارنة بالفرتة نف�سها من 2016، ليبلغ 1،164،313 نزياًل.



يعترب البع�ض اأن التعب املزمن حالة نف�سية من االأف�سل 
ت�سري  البحوث  لكّن  املعريف.  ال�سلوكي  بالعالج  مداواتها 
ح��االت كثرية  تعود يف  املتالزمة رمب��ا  ه��ذه  اأن  اإىل  اليوم 
اإىل خ�سارة املري�ض القدرة على ا�ستغالل �سكر الن�سويات 
بالكامل بغية توليد الطاقة. للتعوي�ض عن ذلك، تعتمد 
ي��وّل��د ط��اق��ة ع��ال��ي��ة، كاالأحما�ض  خ��الي��اه ع��ل��ى وق���ود ال 

االأمينية والدهون، وتراكم الالكتات، وهو منتج ثانوي 
فقدان  تعليل  ال��ط��رح يف  ه��ذا  ي�ساهم  وه��ك��ذا   . م����وؤملمِ
التمارين  ممار�سة  ت�سّبب  ذل��ك  ع��ن  ف�ساًل  الطاقة، 

اخلفيفة االإنهاك واالأمل.

�الأحما�ص �الأمينية
در�ض اأوي�ستاين فلوج وفريقه من 

اجلامعي  هوكالند  م�ست�سفى 
ب�����ال�����روي�����ج  ب�������ريج�������ن  يف 

االأحما�ض 

200 مري�ض يعانون متالزمة التعب  االأمينية يف حالة 
انخفا�ساً  فاكت�سفوا  يعانونها،  ال  �سخ�ض  و102  املزمن 
ح���اداً يف م��ع��دالت اأن����واع م��ن االأح��م��ا���ض االأم��ي��ن��ي��ة ميكن 
هذه  يعانني  ال��ل��وات��ي  الن�ساء  دم  يف  ك��وق��ود  ا�ستخدامها 

املتالزمة.
ه��ذا ال��رتاج��ع مل يظهر يف حالة لكن 

يعانون  ال���ذي���ن  ال����رج����ال 
امل��ت��الزم��ة. لرمبا  ه���ذه 
اأن  اإىل  ذل������ك  ي����ع����ود 
ال�������رج�������ال مي���ي���ل���ون 
ا����س���ت���خ���ال����ض  اإىل 
االأمينية  االأح��م��ا���ض 
الع�سالت  من  للطاقة 
ب��������دل ال������������دم. واع����ت����رب 
ال�������ف�������ري�������ق م������ع������دالت 
االأمينية  االأح���م���ا����ض 
اإ�سارة  ه��ذه  املرتفعة 
العملية.  ه����ذه  اإىل 
ي���������ذك���������ر ف�������ل�������وج: 
مر�سى  اأن  )ي��ب��دو 
التعب  م���ت���الزم���ة 
امل����زم����ن ال����رج����ال 
على  وال������ن�������������س������اء 
يعانون  ����س���واء  ح���د 
عملية  يف  خ������ل������اًل 
بغية  الن�سويات  اأي�����ض 
طاقة،  ع��ل��ى  احل�������س���ول 

اإال اأنهم يعّو�سون عن هذا النق�ض بطرائق خمتلفة على 
االأرجح(.

من  عالية  م��ع��دالت  اجلن�سان  يحمل  ذل���ك،  على  ع���الوة 
وهو   ،)PHD( البريوفات  نازعة  عمل  تثبط  اإن��زمي��ات 
اإنزمي �سروري لنقل الن�سويات اإىل متقدرات اخللية بغية 

توليد الطاقة )جملة التحقيق ال�سريري(.

خلل يف حرق �ل�شكر
ال�سكر رمبا  اأن اخل��ل��ل يف ح��رق  اإىل  ع��دة  درا���س��ات  ملّ��ح��ت 

ي�سّبب متالزمة التعب املزمن،
هذا  ح���دوث  كيفية  يعرفون  ال  زال���وا  م��ا  العلماء  اأن  اإال   
ميلبورن  جامعة  من  اأرم�سرتونغ  كري�ض  يو�سح  اخللل. 

باأ�سرتاليا، 
الذي ك�سف بحثه عن خلل مماثل يف معدالت االأحما�ض 
نازعة  ع��ل��ى  تقت�سر  امل�����س��ك��ل��ة  اأن  نعتقد  )ال  االأم��ي��ن��ي��ة: 

البريوفات،
 بل ترتبط بعملية اأي�ض ال�سكر عموماً(.

يوافقه الراأي روبرت نافيو، باحث من جامعة كاليفورنيا 
ب�سان دييغو اكت�سف ا�ستنفاد االأحما�ض االأمينية يف حالة 

مر�سى متالزمة التعب املزمن، 
يقول:  ُت�ستخدم كوقود.  اأن هذه اجلزيئات  اإىل  ي�سري  ما 

)ما من اإنزمي واحد يعّلل متالزمة التعب املزمن(.
عملية  يف  خمتلف  منط  اإىل  االنتقال  ه��ذا  يعود  اإالَم  اإذاً، 
االأي�ض؟ يعتقد فريق فلوج اأن جهاز املري�ض املناعي يوقف 
معتدلة  بعدوى  لالإ�سابة  نتيجة  البريوفات  نازعة  عمل 

احلدة.
الذي  ال�سرطان  دواء  ا�ستعمال  اأن  الفريق  اأظهر  اأن  �سبق 

حالة  يف  بائية  خاليا  ُتدعى  مناعية  خاليا  على  يق�سي 
املر�ض.  هذا  من  يخّفف  املزمن  التعب  متالزمة  مر�سى 
ُتنتمِج هذه اخلاليا االأج�سام امل�سادة، ويظّن فلوج اأن بع�ض 
هذه االأج�سام امل�سادة التي تت�سّدى للعدوى يعّطل اأي�ساً 

نازعة البريوفات.

التعب  ملتالزمة  اأن  اإىل  االأي�سية  ال��ت��اأث��ريات  ه��ذه  ت�سري 
املوؤكد  )م��ن  اأرم�����س��رتون��غ:  ي�سّدد  كيماوياً.  �سبباً  امل��زم��ن 
اأراهن  نف�سية.  ال  ج�سدية  نالحظها  التي  ال��ت��اأث��ريات  اأن 
النف�سية  الكيمياء  اأن  ي�سيف  لكنه  ذل��ك(.  على  بحياتي 

وكيمياء الدماغ رمبا توؤديان دوراً يف بع�ض احلاالت.

�شحة وتغذية
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يعترب خرباء ال�سحة هذا القرار خطوة يف االجتاه ال�سحيح 
اأكرث من مئة جتربة  اأدل��ة قوية من  انتظارها. ُتظهر  طال 
اأن احلّد من ا�ستهالك ال�سوديوم الغذائي ي�ساهم  �سريرية 
الذي  ال���دم،  ارت��ف��اع �سغط  وُيعترب  ال���دم.  يف خف�ض �سغط 
العوامل  من  ال��ع��امل،  ح��ول  النا�ض  من  كبرياً  ع��دداً  ي�سيب 

الرئي�سة امل�ساهمة يف االأمرا�ض القلبية الوعائية.
يف  متخ�س�سة  ب��روف�����س��ورة  ك���وك،  نان�سي  ال��دك��ت��ورة  ت��ذك��ر 
الطب يف كلية الطب يف هارفارد: )ي�سعدين اأن تتخذ اإدارة 
االأغذية واالأدوي��ة اأخ��رياً خطوات يف هذا االجت��اه. وال �سك 
يف اأن عملية اخلف�ض التدريجي التي تقرتحها ت�سّكل حاًل 
منا�سباً(. وتتابع مو�سحة اأن �سلطات ال�سحة العامة، خرباء 
اتخاذ  على  االإدارة  ه��ذه  ون  يح�سّ القلب  واأط��ب��اء  التغذية، 
اخلطوات للحّد من معدالت ال�سوديوم املرتفعة يف غذائنا 

الوقت  ه��ذه  التدريجي  اخلف�ض  عملية  وتتيح  عقود.  منذ 
الكايف ل�سركات الطعام لتعّدل منتجاتها، وللم�ستهلكني كي 

يعتادوا مذاق االأطعمة اجلديد.

م�شادر �ل�شوديوم
الكمية  تتخطى  باأال  الراهنة  الفدرالية  التوجيهات  تو�سي 
التي ت�ستهلكها يومياً من ال�سوديوم 2300 مليغرام. لكن 
علماً  يومياً،  مليغرام   3500 نحو  يتناول  العادي  االإن�سان 
%75( ياأتي من  اأن اجل��زء االأك��رب من هذه الكمية )نحو 

االأطعمة املعاجلة وماأكوالت املطاعم، ال من مملحة املائدة.
يف الواليات املتحدة مثاًل، ت�سمل م�سادر ال�سوديوم الغذائية 
النا�ض يكرثون عموماً من  الرئي�سة اخلبز واللفافات )الأن 
اأطباق  البيتزا،  واملعاجلة،  ال��ب��اردة  اللحوم  االأطعمة(،  ه��ذه 

احل�ساء،  ال��دج��اج(،  وناغت�ض  املحّمر  الدجاج  )مثل  الطيور 
وال�سندويت�سات )منها الربغر(.

جمرى  يف  ال�سوديوم  كمية  يزيد  بامللح  الغني  ال��غ��ذاء  لكن 
من  اأك��رب  كمية  باحتبا�ض  الكليتني  اإىل  ذل��ك  في�سري  ال��دم، 
الدم.  ارتفاع �سغط  الزائدة يف  ال�سوائل  املاء. وت�ساهم هذه 
ولكن حتى يف حالة َمن ال يعانون ارتفاع �سغط الدم، توؤذي 
كمية ال�سوديوم الفائ�سة القلب، الكليتني، الدماغ، واالأوعية 

الدموية.

مع�شلة حمتملة؟
ثمة درا�سات ت�سكك يف فوائد هذه اخلطوة، م�سريًة اإىل رابط 
احتمال  وارت��ف��اع  ال�سوديوم  ا�ستهالك  خف�ض  بني  معاك�ض 
االإ�سابة باالأمرا�ض القلبية الوعائية. اإال اأن هذه الدرا�سات 
الدكتورة كوك.  ت�سري  اأ�سا�سية، ح�سبما  تنطوي على عيوب 
بول  فح�ض  على  اإليه  لت  تو�سّ ما  ارتكز  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
واح����د ف����وري ح����ددت م���ن خ��الل��ه م���دى ك��م��ي��ة ال�سوديوم 
امل�ستهلكة، علماً اأن هذا الفح�ض ال ُيعترب اأداة قيا�ض دقيقة.

جمعت  التي  الدرا�سات،  اإح��دى  �سملت  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
البيانات من 49 دولة خمتلفة، اأنا�ساً يعانون املر�ض م�سبقاً 

ويتبعون نظاماً غذائياً غري �سحي.
دق��ة. على  اأك��رث  نتائج  ال�سريرية  التجارب  تقّدم  املقابل،  يف 
�سبيل املثال، قارنت جتارب )الوقاية من ارتفاع �سغط الدم(، 
االأ�سخا�ض  م��ن  جمموعَتني  ب��ني   ،1987 ع��ام  ب���داأت  التي 
االأكرث عر�سة الرتفاع �سغط الدم. ح�سلت املجموعة االأوىل 
اليومي من  ا�ستهالكها  الن�سائح والدعم بغية خف�ض  على 
على  ُتفر�ض  مل  حني  يف  مليغرام،   1800 اإىل  ال�سوديوم 
ال�سوديوم.  ا�ستهالك  ب�����س��اأن  ق��ي��ود  اأي  الثانية  املجموعة 
ودامت  اأُج��ري��ت على مرحلَتني  التي  التجربة  ه��ذه  وخ��الل 
ث����الث ����س���ن���وات، ق����ّدر ال��ب��اح��ث��ون م���ع���دالت امل�����س��ارك��ني من 
االأربع  اإىل فحو�ض بول عدة على مدى  ا�ستناداً  ال�سوديوم 

والع�سرين �ساعة.

ا�ستهالك  التزموا بهدف خف�ض  َمن  كما هو متوقع، متّتع 
الثانية.  باملجموعة  م��ق��ارن��ة  اأدن����ى،  دم  ب�سغط  ال�����س��ودي��وم 
بال�سرورة  امل�ساركون  يتبع هوؤالء  الدرا�سة، مل  انتهاء  وبعد 
اإىل  مالوا  منهم  كثريين  اأن  مع  امللح،  قليل  غذائياً  نظاماً 
اختيار ماأكوالت اأقل ملوحة. رغم ذلك، تبنّي للدكتورة كوك 
الع�سر  ال�سنوات  خالل  القلب  مبر�ض  االإ�سابة  احتمال  اأن 
َمن  ب��ني   25% بنحو  ت��راج��ع  التالية  ع�سرة  اخلم�ض  اإىل 
�ساركوا يف جمموعة احلد من ا�ستهالك ال�سوديوم، مقارنة 
املتابعة  عملية  نتائج  اأظ��ه��رت  كذلك  ال�سبط.  مبجموعة 
التي دامت 20 �سنة )قدمتها الدكتورة كوك يف لقاء جمعية 
القلب االأمريكية ال�سنة املا�سية( اأن خطر موتهم جراء �ستى 

االأ�سباب تراجع اأي�ساً بنحو %15 خالل تلك الفرتة.
عانى امل�ساركون يف جتارب )الوقاية من ارتفاع �سغط الدم( 

كلهم )ما قبل ارتفاع �سغط الدم(، ما يعني اأن �سغط دمهم 
زئبقاً. وتوؤكد  80/120 و89/139 مليمرتاً  تراوح بني 
الدكتورة كوك اأن ن�سف النا�ض على االأقل يندرجون �سمن 

هذه الفئة.
تهدف اإدارة االأغذية واالأدوية على االأمد الق�سري اإىل خف�ض 
مليغرام   3000 نحو  اإىل  ال�سوديوم  ا�ستهالك  متو�سط 
يومياً. �سحيح اأن هذه اخلطوة قد ال ت�ساهم ب�سدة يف تفادي 
ارتفاع �سغط الدم اأو معاجلته، اإال اأنها ت�سّكل نقطة انطالق 
تقول:  ك��وك.  الدكتورة  وف��ق  تقّبلها،  ي�سهل  اأول��ي��ة  وخطوة 
االإكثار  اأتفادى  �سرت  كافة،  البحوث  هذه  اأجريت  )بعدما 
اأ�ستلذ  حني  اأ�ستهلكها  التي  للكمية  اأتنبه  �سرت  امللح.  من 
بحبات الربيتزل. وعندما حتّد من كمية امللح التي تتناولها، 

تتبدل حقاً طريقة تذوقك هذه املادة(.

متالزمة التعب املزمن اأ�سبابها ال تزال جمهولة

ي�شّكل �أحد مكونات �مللح �لرئي�شة

احلّد من ا�ستهالك ال�سوديوم ي�ساهم يف خف�ش �سغط الدم
ت�شّكل توجيهات جديدة تدعو �إىل �حلد من �ل�شوديوم �مل�شاف يف �لطعام خربً� جيدً� للجميع، ال َمن يعانون �رتفاع �شغط �لدم فح�شب.

على غر�ر معظم �لنا�ص، تتناول على �الأرجح مقد�رً� من �ل�شوديوم يفوق �لكمية �ملو�شى بها، علمًا �أنه ي�شّكل �أحد مكونات �مللح �لرئي�شة. لكن �حلّد من ��شتهالك 
�ل�شوديوم قد ي�شبح �أكر �شهولة يف �مل�شتقبل، وذلك بف�شل توجيهات �إد�رة �الأغذية و�الأدوية �الأمريكية �الأخرية �لتي تو�شي باحلد من كمية �ل�شوديوم يف 

�ملاأكوالت �ملعاجلة و�أطباق �ملطاعم.

ترت�كم �الأدلة �لتي ُتظهر �أن متالزمة �لتعب �ملزمن تعود �إىل �نتقال �جل�شم �إىل طر�ئق �أقل فاعلية الإنتاج �لطاقة.
ت�شيب متالزمة �لتعب �ملزمن، �لتي ُتعرف �أي�شًا بالتهاب �لدماغ و�لنخاع �ملوؤلمِ للع�شالت، نحو 250 �ألف �شخ�ص يف �ململكة �ملتحدة وحدها. ومن �أبرز 
�أعر��شها �الإنهاك �جل�شدي و�لعقلي �مل�شتمر �لذي ال يتح�ّشن بعد نيل ق�شط و�ٍف من �لنوم و�لر�حة. تظهر هذه �حلالة عادًة بعد �لتعّر�ص لعدوى 

معتدلة �حلدة، �إال �أن �أ�شبابها ال تز�ل جمهولة.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 263910     بتاريخ:  27 /  11 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    جواجنزهو �سكمي  ووت�ض كو.، األ تي دي
 ، ، �سيلف نومبرييد 28 ، لوجنتاجن  رود ، تاجني فيليج  اأيه  ، بيلدينج  ال��دور ال�سابع  وعنوانه: 

�سيجينج  تاون ، بايبون دي�سرتيكت ، جواجنزهو  ، ال�سني.   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�ساعات يد  ، �ساعات كبرية و �ساعات ، �ساعات كهربائية ، �ساعات كبرية ، اآالت لل�ساعات الكبرية 
كرونومرتات   ، لل�ساعات،  عر�ض  �سناديق   ، وال�����س��اع��ات(  الكبرية  لل�ساعات  )اآالت  وال�ساعات 
اأ�سغال   ، ، �سبائك ت�سكيل من معادن نفي�سة  )موقتات دقيقة( ، حلي )جموهرات( ، جموهرات 

فنية من معادن نفي�سة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�سف العالمة:      " SKMEI "  بحروف التينية  و �سينية  ب�سكل مميز    .
اال�س��رتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260417 بتاريخ:  26 / 9 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    اإيوفوريك اأنوفي�سنز بي يف تي ، األ تي دي.  
وعنوانه:  يف 11 / 313 ، كوالثارا ، بي ، اأو ، كاليكيت – 673655  ، كرياال ، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (
و�سف العالمة:      " TOES & TOGITOES " بحروف التينية  ب�سكل مميز .

اال�س��رتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 259619 بتاريخ:  8 / 9 / 2016

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 
با�س��م :    ق�سمة للتجارة العامة  ) �ض.ذ.م.م.(.

وعنوانه:  �ض.ب. 16475  ، عجمان ، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال���نب وال�����س��اي وال��ك��اك��او وال�����س��ك��ر واالأرز وال��ت��اب��ي��وك��ا وال�����س��اغ��و وال���نب االإ���س��ط��ن��اع��ي، الدقيق 
ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، 

البهارات، الثلج
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

دائرة   ب�سكل مميز   يعلوها ر�سم  " ب��ح��روف   التينية    Motherland " العالمة:  و�سف 
بداخلها  حرف )  M " الالتيني  ب�سكل مميز ور�سم �سفقات نبات ب�سكل مميز يحيط بها ر�سم 

خط �سبه دائرة . 
اال�س��رتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 255559 بتاريخ:  22 / 6 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    جريلو ذا هيلرث اأوب�سني �ض.ذ.م.م.
وعنوانه:  �ض.ب  643534  دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التزويد بالطعام وال�سراب ، ترتيب االإقامة املوؤقتة.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
" بحروف التينية  ب�سكل      GrillO The Healthier Option " و�سف العالمة: 

مميز  باللون االأحمر . 
اال�س��رتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
�سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 255188 بتاريخ:  14 / 6 / 2016

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 
با�س��م :مايل اإنرتنا�سيونال تران�سبورتي�سن ، كو.، األ تي دي.    

وعنوانه:  1502 ، مينجزوو مان�سون ، رقم 111 هايبني نورث رود ، هوانكيوي دي�سرتيكت ، ويهاي 
، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإطارات لعجالت  ال�سيارات  ، اإطارات لعجالت املركبات ،  اأغلفة لالإطارات الهوائية )االإطارات( 
، اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات ،   مدا�سات الإعادة تلبي�ض االإطارات ، مدا�سات للمركبات 
)من نوع اجلرارات( ، اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة ، اإطارات �سيارات ، مدا�سات للمركبات 

)من نوع اجلرارات( . اإطارات الطائرات. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

و�سف العالمة:        " PHYRON    " بحروف التينية  ب�سكل مميز ور�سم ثالثة خطوط 
ب�سكل مميز و اجلميع على خلفية مظللة ب�سكل مميز.

اال�س��رتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 263908         بتاريخ:  27 /  11 / 2016

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 
با�س��م :    �سودهكار راجافيندرا راو.

وعنوانه: فيال رقم 32 ، ال�سارع الرابع مروج 8 ،
 �ض.ب. 114536 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التاأمني ، اخلدمات التمويلية ، وكاالت العقارات ، خدمات بناء املجتمع ) خدمات متويلية ( ، 
االأعمال امل�سرفية ، �سم�سرة بور�سة االأوراق املالية وال�سندات و االأ�سهم  ، اخلدمات املالية املقدمة 
عرب االإنرتنت ، اإ�سدار  �سندات  ذات قيمة فيما يتعلق بخطط  و نظم املكافاأة والوالء ، توفري 

املعلومات املالية
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36 (

و�سف العالمة:      " BUILDING TRUST GEMINI "  بحروف التينية ب�سكل 
مميز   يعلوها ر�سم كروكي ما ي�سبه البنايات العالية و العالمة باالألوان االأحمر و االأ�سود

اال�س��رتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
�سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 263246         بتاريخ:  15 /  11 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    اأ�ض اآر اأف ليمتد.
وعنوانه: �سي – 8 ، كومري�سال كومبليك�ض ، �سافدار جيوجن ديفيلومبنت اإريا ، نيودلهي – 110 

016 ، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الهيدروكربونات امل�سبعة بالفلور ت�ستخدم يف املربدات، كيماويات اإندفاع ذاتي م�ستخدمة ، كرغوة 
، واملواد الكيميائية ملكافحة احلرائق

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (
و�سف العالمة:      "     FLORON  "  بحروف ال تينية  ب�سكل مميز  . 

اال�س��رتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية

 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 263149         بتاريخ:  13 /  11 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    اإيكو �ستار اإنرتنا�سيونال . �ض. ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب 121536 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال���نب وال�����س��اي وال��ك��اك��او وال�����س��ك��ر واالأرز وال��ت��اب��ي��وك��ا وال�����س��اغ��و وال���نب االإ���س��ط��ن��اع��ي، الدقيق 
ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، 

البهارات، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�سف العالمة:      "     ECO FOODS  "  بحروف ال تينية  ب�سكل مميز  على خلفية ر�سم 
بي�ساوي مظلل ب�سكل مميز يعلوها ر�سم �سفقة نبات و بجانبها ر�سم جنمة ب�سكل مميز  . 

اال�س��رتاطات:
وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
�سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 262323 بتاريخ:  30/ 10 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    زهيجياجن  �ساربو األيكرتيك اأبليان�ض  كو.، األ تي دي.  
وعنوانه:اإي�ست �سيك�سون ، جوان  هاي ويي  اإندا�سرتيال زون  � �سياك�سي ، زهيجياجن ، ال�سني  .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مكنات كهربائية ل�سنع القهوة ، اأجهزة واآالت تربيد ، من�ساآت تكييف الهواء ، مراوح )لتكييف 
الهواء( ، اأجهزة ومكنات تنقية الهواء ، جمففات  كهربائية مع منفاخ ، �سخانات املياه  التي تعمل 

بالطاقة ال�سم�سية ، من�ساآت تنقية املاء ، م�سعات حرارية كهربائية
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 11 (

و�سف العالمة:      "     SHARBO "  بحروف  التينية ب�سكل مميز .
اال�س��رتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )261100(       بتاريخ : 2016/10/11
تاريخ اإيداع االأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  �سركة جييان اوفر�سيز م م ح
عنوانه: �ض.ب. 331527، راأ�ض اخليمة، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات  املالب�ض،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  االأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان. يف الفئة )3(.
الواق�عة بالفئة: )3(

و�سف العالمة: العبارة "Valinta" مكتوبة باللغة االإجنليزية باأحرف التينية بخط مميز.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 255187    بتاريخ:  14 / 6 / 2016

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 
با�س��م : مايل اإنرتنا�سيونال تران�سبورتي�سن ، كو.، األ تي دي.    

وعنوانه:  1502 ، مينجزوو مان�سون ، رقم 111 هايبني نورث رود ، هوانكيوي دي�سرتيكت ، ويهاي 
، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإطارات لعجالت  ال�سيارات  ، اإطارات لعجالت املركبات ،  اأغلفة لالإطارات الهوائية )االإطارات( 
، اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات ،   مدا�سات الإعادة تلبي�ض االإطارات ، مدا�سات للمركبات 
)من نوع اجلرارات( ، اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة ، اإطارات �سيارات ، مدا�سات للمركبات 

)من نوع اجلرارات( . اإطارات الطائرات. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

و�سف العالمة:         " BARKLEY     " بحروف التينية  ب�سكل مميز.
اال�س��رتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )263692(       بتاريخ : 2016/11/21
تاريخ اإيداع االأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  �سينزين اك�ض تي ايه اآر الكرتونيك�ض كو، ال تي دي
عنوانه: الطابق اخلام�ض، رقم 77 زينهي رود، �ساجنموجا، منطقة بنغو، اأقليم لونغانع، �سينزين، 

جواجندوجن، 518111، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سابيح  للمركبات،  اإ�ساءة  اأجهزة  لالإ�ساءة،  من�ساآت  اأجهزة،  للمركبات  اأ�سواء  اإ�ساءة،  م�ساعل 
الثنائية لل�سوء، ب�سيالت م�سابيح، حجارة بركانية  اإ�ساءة لل�سمامات  اأجهزة  جيب كهربائية، 

ت�ستخدم يف ال�سوايات، اأجهزة ت�سخني كهربائية، قداحات )والعات( يف الفئة 11.
الواق�عة بالفئة: )11(

و�سف العالمة: الكلمة "XTAR" مكتوبة باأحرف التينية ب�سكل مميز باللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )263691(       بتاريخ : 2016/11/21
تاريخ اإيداع االأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  �سينزين اك�ض تي ايه اآر الكرتونيك�ض كو، ال تي دي
عنوانه: الطابق اخلام�ض، رقم 77 زينهي رود، �ساجنموجا، منطقة بنغو، اأقليم لونغانع، �سينزين، 

جواجندوجن، 518111، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بطاقات الدائرات املتكاملة )بطاقات ذكية(، كبالت كهربائية، اأجهزة ليزر لي�ست لغايات طبية، 
مانعات �سواعق )ق�سبان(، و�سالت للخطوط الكهربائية، قارنات كهربائية، تل�سكوبات، نظارات 

�سم�سية، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، بطاريات كهربائية يف الفئة 09.
الواق�عة بالفئة: )09(

و�سف العالمة: الكلمة "XTAR" مكتوبة باأحرف التينية ب�سكل مميز باللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برقة لل�سيانة العامة ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1027672  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

نهيل مبارك خلفان احمد املن�سوري من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

 نهيل مبارك خلفان احمد املن�سوري من 51٪ اىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حيدرو�ض كوتي مافارا فاالبيل
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7

�إع����������الن
للهدايا  ال�س�����ادة/�سبكو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1174397 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر طار�ض �سعيد �سليويح غيث املزروعي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )261892(       بتاريخ : 2016/10/24
تاريخ اإيداع االأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  را�سيل كوزمتك�ض كو، ال تي دي.
عنوانه: الطابق الرابع، 64، جينجني – ار او، جورو جو، �سيوؤل، كوريا اجلنوبية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات  املالب�ض،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ���رى  وم���واد  االأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان يف الفئة )3(.
الواق�عة بالفئة: )03(

و�سف العالمة: ر�سم مميز
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�سيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )265258(       بتاريخ : 2016/12/21
تاريخ اإيداع االأولوية:  

ا�س��م مقدم الطلب:  �سواجن دجن جروب كو، ال تي دي
زون، مقاطعة جياجن�سو،  ديفيلومبنت  اكينوميك  لو، جياجنيان  زي  تيامنو   999 رقم  عنوانه: 

ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سم�سية  بطاريات  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  كهربائية،  بطاريات 
يف الفئة 09.

الواق�عة بالفئة: )09(
و�سف العالمة: الكلمة "Shoto" مكتوبة باأحرف التينية ب�سكل مميز باللون االأ�سود وقبلها 

.O ب�سكل مميز ويف اخر الكلمة يوجد عالمة على حرف S مكتوب حرف
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  7  مايو 2017 العدد 12013
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املال والأعمال
يف مقر وز�رة �القت�شاد بدبي

انعقاد االجتماع االأول للجنة الوطنية ملبادرة تنمية ال�سادرات لعام 2017

مدير عام ارا�سي دبي يفتتح معر�ش عقارات م�سر 2017 

حكومة دبي ت�سدد �سكوكا بقيمة 600 مليون دوالر اأمريكي

•• دبي-الفجر:

تراأ�ض �سعادة عبد اهلل بن اأحمد اآل �سالح وكيل وزارة 
وال�سناعة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون  االق��ت�����س��اد 
تنمية  مل���ب���ادرة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة  االأول  االج���ت���م���اع 
وزارة  مبقر  عقد  وال���ذي   ،2017 ل��ع��ام  ال�����س��ادرات 
االقت�ساد بدبي، وذلك بح�سور �سعادة جمعة حممد 
الكيت الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون التجارة اخلارجية، اإىل 
اللجنة من ممثلي اجلهات االحتادية  اأع�ساء  جانب 

واملحلية املعنية بهذا اجلانب. 
وياأتي ت�سكيل اللجنة الوطنية ملبادرة تنمية ال�سادرات 
بناء على قرار املجل�ض الوزاري للخدمات رقم 3 / 1 
خ / 3 ل�سنة 2015 يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 18 
روؤي�ة  عل�ى  روؤيتها  يف  ت�ستند  وال��ت��ي   ،2015 يناير 
حتقيق  ممكنات  تعزيز  وت�ستهدف  االقت�س�اد  وزارة 
االأهداف االقت�سادية لروؤية االإمارات 2021، ف�سال 
الدولة يف  اأنها من�سجمة مع توجهات و�سيا�سات  عن 
زيادة ال�سادرات غري النفطية للدولة وتعزيز الثقة 

باملنتج االإماراتي يف االأ�سواق الدولية.
اآل �سالح وكيل وزارة االقت�ساد  �سعادة عبد اهلل  قال 
اللجنة  اإن  وال�سناعة،  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون 
حيويا  دورا  تلعب  ال�سادرات  تنمية  ملبادرة  الوطنية 
ال�����س��ادرات غري  لتنمية  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات  تعزيز  يف 

النفطية ودعم ال�سناعة الوطنية.
واأ�ساد �سعادته مب�ستوى التن�سيق واجلهد املبذول من 
االحتادية  اجلهات  خمتلف  من  اللجنة  اأع�ساء  قبل 
واملحلية، لتنفيذ حماور واآليات املبادرة وهو ما يعزز 
من النتائج املرجوة خالل املرحلة املقبلة ومبا ي�سهم 
يف منو ال�سادرات غري النفطية وطنية املن�ساأ، خا�سة 
املوؤ�سرات االإيجابية لل�سادرات غري النفطية  يف ظل 
ال��ذي حقق منواً  االإم��ارات��ي��ة ومنها االأمل��ن��ي��وم اخل��ام 
 2014 م��ع  مقارنة   2015 خ��الل   29% بن�سبة 
وبوليمرات  وامل��ج��وه��رات  واحل��ل��ي  ال��ذه��ب  وك��ذل��ك 

االيثلني. 
وتابع اأن االأ�سواق امل�ستقبلة لل�سادرات غري النفطية 
االإم��ارات��ي��ة، �سهدت من��واً خ��الل نف�ض الفرتة ومنها 
ال�سوق ال�سعودي بن�سبة %42 وعمان بن�سبة 25% 

و�سوي�سرا بن�سبة %9 وتركيا بن�سبة %16 والعراق 
بن�سبة 44%. 

ومن جانبه، قدم �سعادة جمعة الكيت الوكيل امل�ساعد 
عر�ساً  االقت�ساد  ب��وزارة  اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون 
تناول فيه اأهم موؤ�سرات القطاع الت�سديري االإماراتي 
خالل ال�سنوات املا�سية خا�سة واأن التقارير الدولية 
والبيانات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ع��ن  ال�����س��ادرة 
املتوفرة على موقع مركز التجارة العاملي تثبت مكانة 
الدولة يف اجلانب التجاري، حيث اأن االإمارات ومنذ 
دولة   20 اأه��م  قائمة  �سمن  اأ�سبحت   2007 �سنة 
املركز  حتتل  اأ�سبحت   2013 ومنذ  عاملياً  م�سدرة 

االأول عربياً.
واأ�سار تقرير املنظمة اإىل اأن االإمارات خالل 2016 
متقدمة  ال�سلعية  ال�����س��ادرات  يف   19 امل��رك��ز  احتلت 
مركزاً واحداً عن 2015، وا�ستعر�ض اأهم املوؤ�سرات 
اأن  يتوقع  والتي  النفطية  غري  بال�سادرات  املتعلقة 
 2015 م��ع  مقارنة   2016 خ��الل  منوها  يتجاوز 
االأولية  االأرق���ام  وح�سب  واأ�سبحت   ،6% م��ن  اأك��رث 
الناجت  خم�ض  من  تقرتب  ن�سبته  ما  ت�سكل  املتوفرة 
باالأ�سعار  ل��ل��دول��ة  النفطي  غ��ري  االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
مرتفعة  ن�����س��ب��ة  وه�����ذه   ،2016 خ����الل  اجل����اري����ة 

���س��ن��وات.  واأ�سار   10 %6 ق��ب��ل  م��ق��ارن��ة م��ع ف��ق��ط 
الت�سدي لق�سايا االإغراق  ال��وزارة يف  اإىل م�ساهمات 
والتدابري احلمائية املقامة على ال�سادرات االإماراتية 

يف االأ�سواق العاملية.
اإدارة  مدير  العفيفي،  اأدي��ب  الدكتور  ا�ستعر�ض  كما 
التنمية  بدائرة  وال�سادرات  اخلارجية  التجارة  دعم 
االقت�سادية يف اأبوظبي، اجنازات وم�ساهمات الدائرة 
الت�سديري  ال��ق��ط��اع  لتنمية  ال��داع��م��ة  واأن�����س��ط��ت��ه��ا 
امل�ساركة يف معر�ض  اآخ��ره��ا  ك��ان  وال��ت��ي  االإم����ارة،  يف 
هانوفر مي�سي ال�سناعي والذي يعد اأ�سخم معر�ض 
جهة   15 م�ساركة  �سهد  وال���ذي  ال��ع��امل،  يف  �سناعي 
ال��ع��ق��روب��ي، مدير  �سعود  ال�سيد  وق���دم  ال��دول��ة.  م��ن 
اإدارة العالقات الدولية بالهيئة االحتادية للجمارك، 
عر�ض تقدميي تناول فيه برنامج امل�سغل االقت�سادي 
املنتجات  دخ���ول  ت�سهيل  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  املعتمد 
االإم���ارات���ي���ة اإىل ال�����دول امل���وق���ع م��ع��ه��ا ات��ف��اق��ي��ات يف 
البيانات  ت��ب��ادل  الربنامج  يتيح  حيث  اجل��ان��ب،  ه��ذا 
على  يعمل  مما  الدولتني  بني  واجلمركية  التجارية 
املنافذ،  على  املتبادلة  اجلمركية  االإج���راءات  ت�سهيل 
بحيث تتمكن ال�سركات يف الدولة من احل�سول على 
توقيع  �سيتم  ال��ت��ي  ال���دول  يف  وت�سهيالت  ام��ت��ي��ازات 

احل�سول  وبالتايل  معها،  متبادل  اع��رتاف  اتفاقيات 
على ميزة تناف�سية يف النفاذ اإىل االأ�سواق اخلارجية 

دون عقبات.
وكما اأو�سح ال�سيد علي حمدان مدير اإدارة املنظمات 
�سركة  اإط��الق  اأهمية  املالية،  ب��وزارة  الدولية  املالية 
االحتاد الئتمان ال�سادرات بقيمة مليار درهم والتي 
عقد اجتماع جمل�ض اإداراتها االأول بتاريخ 26 ابريل 
زيادة  كبري يف  اأثرها  يكون  اأن  متوقع  2018 حيث 
االإماراتية ب�سكل عام وخا�سة  ال�سادرات  ومنو قيمة 
م��ن ق��ب��ل امل��ن�����س��اآت ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ي من 
�سعوبة  �سابقاً  ومنتجاتها  �سلعها  ت�سدير  معيقات 

احل�سول على ائتمان وتاأمني على �سادراتها. 
واملالحظات  امل��داخ��الت  م��ن  ع���ددا  االج��ت��م��اع  و�سهد 
التي قدمها اأع�ساء اللجنة والتي كان لها دور بارز يف 
اإىل خمتلف اجلوانب ذات  املناق�سات والتطرق  اإثراء 
بتجارة  املتعلقة  الت�سريعية  القوانني  ومنها  ال�سلة 
واالقت�ساد  الذكية،  اخلدمات  وكذلك  ال�سلع،  بع�ض 
والفعاليات  وامل���ع���ار����ض  وم����ب����ادرات����ه،  االإ����س���الم���ي 
وامل�ساركات  للت�سدير  للتوجه  الداعمة  واالأن�سطة 
القادمة للجهات و�سعار �سنع يف االإمارات وامللتقيات 

الثنائية مع الدول، وخدمات املكاتب التجارية.

•• دبي -وام: 

اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ب��ط��ي ب��ن جمرن 
م��دي��ر ع���ام دائ�����رة االأرا�����س����ي واالأم�����الك 
الدكتور  ب��ح�����س��ور  االول  ام�����ض  دب����ي  يف 
م�����س��ط��ف��ى م���دب���ويل وزي�����ر االإ����س���ك���ان يف 
م�سر معر�ض عقارات م�سر يف مركز دبي 
التجاري العاملي مب�ساركة نخبة من اأبرز 

ال�سركات االإقليمية والدولية.
اأح���دث  يت�سمن  ال����ذي  امل��ع��ر���ض  ومي��ث��ل 
م�سروع  واأهمها  م�سر  يف  امل�ساريع  واأك��رب 
ومدينة  اجل���دي���دة  االإداري�������ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
مثالية  م��ن�����س��ة  اجل�����دي�����دة..  ال��ع��ل��م��ني 
والعامليني  االإق��ل��ي��م��ي��ني  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
يف  الواعدة  العقارية  الفر�ض  ال�ستك�ساف 
عن  ف�سال  املنطقة  اأن��ح��اء  وبقية  م�سر 
املجال  نف�ض  يف  اأق��ران��ه��م  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 

لبحث �سبل التعاون.
الذي  م�سر"  ع���ق���ارات  "معر�ض  وي��ع��د 
ي�ستمر حتى 7 مايو اجلاري فر�سة هامة 
للتعريف ب�سوق العقارات امل�سرية واإبرازه 
على ال�ساحة الدولية مما ميهد الطريق 
لعر�ض  املحليني  العقارات  مطوري  اأم��ام 
البالد  يف  امل��ت��اح��ة  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���ض 
التجارية  دفعة قوية لعالماتهم  واإعطاء 
املبتكرة  وحلولهم  ملنتجاتهم  وال��رتوي��ج 
جذب  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي  ال�سعيد  على 
على  املحتملني  وال��ع��م��الء  امل�ستثمرين 

امل�ستويني االإقليمي والدويل.
كونه  احل�������دث يف  ه�����ذا  اأه���م���ي���ة  وت�������ربز 
ال���زوار  خ��الل��ه��ا  يلتقي  متكاملة  من�سة 
العقارية  ال�������س���وق  يف  امل���ط���وري���ن  ب����اأب����رز 
امل�سرية لالطالع على االآفاق امل�ستقبلية 
وقيمة  معمقة  ن��ظ��رة  وت��ك��وي��ن  املحتملة 
اأن������واع اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي تتمتع  ح���ول 
اإىل  اإ�سافة  جمدية  ا�ستثمارية  بعائدات 
ال��زوار من جمموعة من  ذلك �سي�ستفيد 

العرو�ض اخلا�سة احل�سرية التي يقدمها 
العار�سون خالل هذا املعر�ض.

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  لطفي  ه�سام  وق���ال 
ت��ع��د نقطة  دب����ي  ان  االأه��������رام  م��وؤ���س�����س��ة 
ان��ط��الق مم��ت��ازة مل��ع��ر���ض ع��ق��ارات م�سر 
بارزة  مكانة  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا   2017
كوجهة متميزة ال�ست�سافة اأهم الفعاليات 
والن�ساطات العاملية كما اأنها منرب مثايل 
بجمالها  والتعريف  م�سر  �سمعة  لتعزيز 

على  انت�سارها  وم���دى  من��وه��ا  واإم��ك��ان��ات 
م�ستوى العامل.

للزوار  ي���ق���دم  امل���ع���ر����ض  ان  اىل  م�����س��ريا 
التعلم  فر�ض  من  جمموعة  والعار�سني 
من  �سل�سلة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ت��وا���س��ل 
املبادرات اجلديدة التي تهدف اإىل اإعطاء 
دفعة قوية لقدرتهم على حتقيق النجاح.

�سركة  رئ���ي�������ض  اهلل  ع���ط���ا  وح���ي���د  وق������ال 
اإمارة  اختيار  ان  لال�ست�سارات  �سبكرتوم 

دب����ي الإط������الق م��ع��ر���ض ع����ق����ارات م�سر 
2017 جاء نظرا ملا تتمتع به من �سهرة 
لقاعدة  اح��ت�����س��ان��ه��ا  ج���ان���ب  اإىل  ع��امل��ي��ة 
وا�سعة من املغرتبني من اأ�سحاب الدخل 
وامل��الءة املالية معربا عن ثقته باأن عددا 
االإمارات  دول��ة  يف  امل�ستثمرين  من  كبريا 
اإىل  يتطلعون  ال��ع��ق��ارات  ب�سراء  املهتمني 
عالية  اإمكانيات  ذات  اأ�سواق  اإىل  الدخول 
ا�ستثمارية  بيئة  من  متثله  ملا  م�سر  مثل 
مرتفعة  عائدات  توفري  على  ق��ادرة  اآمنة 
ال�سوء  املعر�ض  ويلقي  اال�ستثمار.  على 
م�سروعي  اأب��رزه��ا  رئي�سية  موا�سيع  على 
وم�سروع  اجل����دي����دة  ال��ع��ل��م��ني  م���دي���ن���ة 
يقام  ال���ذي  اجل��دي��دة  االإداري����ة  العا�سمة 
القاهرة  ���س��رق  كيلومرتا   45 بعد  على 
واملالية  االإداري�������ة  ال��ع��ا���س��م��ة  و���س��ي�����س��ب��ح 
اجلديدة مل�سر وي�سم الدوائر احلكومية 
الرئي�سية والوزارات ف�سال عن ال�سفارات 

االأجنبية.
ومن ناحية اأخرى �ستكون مدينة العلمني 
اجلديدة جزءا من منطقة و�سط املدينة 
ال�سياحية  العا�سمة  تكون  اأن  املقرر  ومن 
 59.6 للبالد وقد مت تخ�سي�ض ح��وايل 

مليار دوالر اأمريكي لهذا امل�سروع.
اأول معر�ض  ويعد معر�ض عقارات م�سر 
ع���ق���اري م�����س��ري م��ت��م��ي��ز ت��ن��ظ��م��ه �سركة 
توا�سل ذ.م.م  بالتعاون مع وكالة االأهرام 

للدعاية واالإعالن.

•• دبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة دب����ي مم��ث��ل��ة يف 
�سكوكا  �سددت  اأنها  املالية،  دائ��رة 
 600 بقيمة  االأمريكي  بالدوالر 
و�سلت  اأن  ب���ع���د  دوالر  م���ل���ي���ون 
الدفع  ا���س��ت��ح��ق��اق  م��رح��ل��ة  اإىل 
يف 2 م��اي��و اجل����اري وال��ت��ي كانت 
احل��ك��وم��ة اأ���س��درت��ه��ا ق��ب��ل خم�ض 
�سنوات يف 2 مايو 2012 يف اإطار 
ال�سكوك حجمه  برنامج الإ�سدار 

خم�سة مليارات دوالر.
اأنها  امل���ال���ي���ة  دائ�������رة  واأو�����س����ح����ت 

ا�سرتدت جميع ال�سكوك عند دفع 
حلامليها  املطلوبة  املبالغ  جممل 
خالل  من  امل�ستحقة  اأرباحها  مع 

وكيل الدفع.
وق�����ال ع��ب��دال��رح��م��ن ���س��ال��ح اآل 
�سالح، املدير العام لدائرة املالية، 
اإن ا�ستيفاء الدفع يف املوعد املحدد 
البالغ  دب��ي  حكومة  حر�ض  يوؤكد 
بالتزاماتها  الكامل  ال��وف��اء  على 

وفقا ملواعيد ا�ستحقاقاتها.
و���س��دد على ع��زم احل��ك��وم��ة �سداد 
جميع االلتزامات املالية بال�سروط 

واملواعيد املحددة لها.

موؤكدا اأن هذه اخلطوة املهمة تاأتي 
يف �سوء الروؤية امل�ستنرية ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه  جمل�ض 
اهلل ودعم �سمو ال�سيخ حمدان بن 
ويل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ال�سيخ  �سمو  وم��ت��اب��ع��ة  دب���ي  ع��ه��د 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
ل�سمان  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم 
���س��داد االل��ت��زام��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
م��واع��ي��ده��ا م��ا م��ن ���س��اأن��ه تعزيز 

الثقة باقت�ساد االإمارة املتني.

االجتماع  يف  للمرتولوجيا" ي�سارك  "االإمارات 
ن�سف ال�سنوي الأع�ساء التجمع اخلليجي 

•• اأبوظبي-وام:

للجودة  اأبوظبي  ملجل�ض  " التابع  للمرتولوجيا  االإم���ارات  " معهد  �سارك 
وامل��ط��اب��ق��ة يف االج���ت���م���اع ن�����س��ف ال�����س��ن��وي الأع�������س���اء ال��ت��ج��م��ع اخلليجي 
للمرتولوجيا الذي عقد يف اأبوظبي وا�ست�سافته هيئة االإمارات للموا�سفات 

واملقايي�ض مب�ساركة ممثلني عن معاهد املرتولوجيا الوطنية.
واأتاح االجتماع - الذي يعقد للمرة االأوىل يف اأبوظبي منذ تاأ�سي�ض التجمع 
وخرباء  العمومية  اجلمعية  الأع�ساء  الفر�سة   - للمرتولوجيا  اخلليجي 
علم القيا�ض من الدول االأع�ساء .. لاللتقاء خالل دورات اللجان الفنية 
وملناق�سة  موؤ�س�ساتهم  اأحرزته  ال��ذي  التقدم  لعر�ض  العمومية  واجلمعية 
ال��ت��ي يتعني اتخاذها  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات واق�����رتاح اخل���ط���وات واحل���ل���ول 
واملوافقة عليها . ي�سم التجمع اخلليجي للمرتولوجيا اأع�ساء من معاهد 
املرتولوجيا الوطنية من كل من دولة االإم��ارات العربية املتحدة واململكة 
ومملكة  ع��م��ان  و�سلطنة  الكويت  ودول���ة  قطر  ودول���ة  ال�سعودية  العربية 

البحرين اإىل جانب اجلمهورية العربية اليمنية وتركيا .
جمل�ض  يف  والت�سويق  االإت�سال  اإدارة  مدير  البلو�سي  ه��الل  حممد  وق��ال 
اجلهود  تن�سيق  �سياق  يف  ي��اأت��ي  االج��ت��م��اع  اإن  واملطابقة  للجودة  اأب��وظ��ب��ي 
الوطنية يف جمال  املرتولوجيا  التعاون ما بني معاهد  وتر�سيخ  امل�سرتكة 

املقايي�ض باعتباره من اأهم ركائز البنية التحتية للجودة .
املرتولوجيا  معاهد  ملمثلي  فر�سة  اأت���اح  االج��ت��م��اع  اإن  البلو�سي  واأ���س��اف 
على  واالط��الع  اخل��ربات  وتبادل  للتوا�سل  التجمع  يف  االأع�ساء  الوطنية 
موا�سيع  عدة  مناق�سة  عن  ف�سال  املجال  هذا  يف  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل 
يف  الوطنية  املرتولوجيا  اأن�سطة  وم�ستجدات  املرتولوجيا  بقطاع  تتعلق 
اأب��رز خالل  للمرتولوجيا  االإم���ارات  اإن معهد  واأو���س��ح   . االأع�ساء  ال��دول 
االإم���ارات يف جمال  دول��ة  التي حققتها  االإجن���ازات  االجتماع  م�ساركته يف 
املقايي�ض من خالل تطوير قدرات واإمكانيات القيا�ض الوطنية ورفع كفاءة 
امل�ستمر على م�ستوى الدولة  املختربات العاملة ومواكبة النمو ال�سناعي 
الوا�سعة يف جماالت  واخل��ربة  الكفاءة  ذات  ال��دول  مما و�سعها يف م�ساف 
القيا�ض املختلفة . وقد �سوتت اجلمعية العمومية للتجمع اخلليجي خالل 
االجتماع باملوافقة على تر�سيح املهند�ض حممد اأحمد املال مدير اجلودة يف 
معهد االمارات للمرتولوجيا كرئي�ض مقبل للجنة اجلودة . كما اأقر اأع�ساء 
امل�سروع البحثي املقرتح واملقدم من قبل  التجمع اخلليجي للمرتولوجيا 
التجمع  اأع�ساء  متكني  اإىل  يهدف  ال��ذي  للمرتولوجيا  االإم����ارات  معهد 

اخلليجي للمرتولوجيا من تطوير معايري و�سبل القيا�ض املختلفة .

اجلمعية االأمريكية لهند�سة التكاليف 
واإدارة امل�ساريع تكرم را�سد الليم 

•• ال�صارقة -وام: 

 "AACE" كرمت اجلمعية االأمريكية لهند�سة التكاليف واإدارة امل�ساريع
ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ض  الليم  را�سد  املهند�ض  الدكتور  �سعادة 
املنطقة  يف  امل�����س��اري��ع  اإدارة  جم��ال  يف  وامل��ب��دع��ني  املتميزين  اأح���د  بو�سفه 
ومنوذجا ناجحا يف قيادة وتطوير العديد من امل�سروعات . جاء ذلك خالل 
الذي  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  لل�سرق  املتجددة  للطاقة  التا�سع  املوؤمتر 
و�سناع  اخل��رباء  من   300 مب�ساركة  دب��ي  يف  ريجن�سي  حياة  بفندق  عقد 
مب�سروعات  املهتمني  من  وعدد  واملحلية  العاملية  ال�سركات  وروؤ�ساء  القرار 
ودورها  اجلمعية  لتكرمي  تقديره  ع��ن  الليم  واأع���رب   . امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
واأ�سار   . احلديثة  والتطبيقات  املبتكرة  االأفكار  ودع��م  التطوير  يف  املتميز 
التي  والفر�ض  التحديات  ع��دد من  اإىل  املوؤمتر  اإىل  ورق��ة عمل قدمها  يف 
تواجه قطاع الطاقة املتجددة يف املنطقة . وطالب ب�سرورة تكاتف اجلهود 
الواعدة  الفر�ض  من  لال�ستفادة  املجال  ه��ذا  يف  العلمي  البحث  جم��ال  يف 
اأهمها العائد االقت�سادي والتكلفة املرتفعة  والتغلب على التحديات ومن 
 . القطاع  لهذا  املنظمة  والت�سريعات  والقوانني  املتجددة  الطاقة  لتخزين 
واأو�سح اأن امل�ستقبل �سيكون خالل ال�سنوات القادمة لهذا النوع من الطاقة 
النظيفة واملتجددة والتي حتافظ على البيئة . مطالبا ب�سرورة اال�ستثمار 
يف التقنيات احلديثة و البدء يف م�سروعات الإنتاج الطاقة املتجددة وو�سع 
خطط وا�سرتاتيجيات لزيادة ن�سبتها يف خليط الطاقة امل�ستخدم يف منطقة 
االإمارات  دول��ة  اإىل جهود  الليم  لفت  و   . اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
الطموحة يف جمال االعتماد على الطاقة املتجددة خالل ال�سنوات القادمة 
2020 وعددا  وا�ستعر�ض ا�سرتاتيجية هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة لعام 
من م�سروعات الطاقة املتجددة التي نفذتها بالتعاون مع عدد من ال�سركات 
الربا�سي  منطقتي  يف  ال�����س��وارع  اإن����ارة  ت�سمنت  وال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 
وال�سجعة بالطاقة ال�سم�سية اإ�سافة اإىل اإنارة عدد من ال�سعبيات والعزب 
االقت�سادية  اجل��دوى  درا�سات  وتنفيذ عدد من  ال�سم�سية  بالطاقة  امل��زارع 
العامل  دول  جميع  يف  االجت����اه  اأن  واأك����د   . امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  مل�����س��روع��ات 
لالعتماد على الطاقة املتجددة وزيادة ن�سبتها يف خليط الطاقة ي�ستلزم اأن 
نواكب هذا االجتاه يف املنطقة ونعمل على تنفيذ الدرا�سات واإعداد اخلطط 
املتجددة  الطاقة  م�سروعات  اأن  اإىل  واأ�سار   . الطاقة  مل�سروعات  امل�ستقبلية 
�سيكون لها مردود اإقت�سادي كبري يف امل�ستقبل بجانب مميزاتها االأخرى يف 
احلفاظ على البيئة و�سيكون لها مكانة مهمة يف اأ�سواق الطاقة خا�سة مع 

خطط وم�سروعات الربط الكهربائي بني الدول .

ذا  مبيعات  قيمة  درهم  مليون   600
بردجز اأحدث م�ساريع الدار العقارية 

•• اأبوظبي-وام:

للربج  ال�سكنية  ال��وح��دات  جميع  بيع  ام�ض  العقارية  ال���دار  �سركة  اأعلنت 
الثالث من م�سروع ذا بردجز خالل 4 �ساعات ما يرفع اإجمايل املبيعات اىل 

الثالثة. لالأبراج  ال�سكنية  للوحدات  درهم  مليون   600
االأول  الذي حققته مبيعات الربجني  الكبري  الدار نظرا للنجاح  واطلقت 
 - اأبوظبي  �سكيب  �سيتي  معر�ض  بردجز" خالل  "ذا  م�سروع  من  والثاين 
مبيعات الربج الثالث قبل املوعد املحدد لها حيث يتاألف م�سروع ذا بردجز 

من �ستة اأبراج تقع على جانبي القناة املائية يف جزيرة الرمي.
و قال طالل الذيابي الرئي�ض التنفيذي للتطوير يف �سركة الدار العقارية: 
لقد �سهدنا اإقباال كبريا على م�سروع ذا بردج ما يعك�ض ثقة العمالء بالدار 
اأبوظبي  يف  ال��ع��ق��ارات  �سوق  ا�ستقرار  ع��ن  ف�سال  التطويرية  وم�ساريعها 

واإدخال اأنواع جديدة وخمتلفة من املنتجات .

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1374  ا�صتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف ���س��ده/ 1-ع��ال��ي��ه دو���س��ا جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  �سومل   /ف���ادي  امل�ستاأنف  ان 
بالدعوى رقم : 2015/639 جتاري كلي بتاريخ 2016/9/7 وحددت 
لها جل�سه يوم االربعاء   املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/1357  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة �سويدان التجارية - �ض ذ م م   جمهول حمل 
الربير   ال�سعيد  ال�سعيد حممد  التنفيذ/ حممد  ان طالب  االقامة مبا 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )112284.33( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 5209 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/1296  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة احلياة الطبية - �ض ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �سامح علي ح�سن ح�سن علي وميثله : احمد عبداهلل �ساحي 
عبداهلل ال بوعميم   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )19938( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
فان  وعليه  املحكمة.  ر�سوم خلزينة  دره��م   1492 مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة. 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/1156   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- هاجر احمد املري  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/باترون ال�سفر وال�سياحة وميثله : عبدالرحمن 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  املطوع  قد  ح�سن حممد 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )25761( دره��م اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
لتطوير مهار�ت �لعاملني يف �لقطاع �ملايل وتعزيز ريادة �أبوظبي  

�سوق اأبوظبي العاملي يطلق مبادرة "مركز املواهب" يف اخلدمات املالية

االإمارات تدعو اإىل تطوير منظومة املناطق احلرة عامليا وو�سع منهجية ملجابهة التحديات

•• اأبوظبي-الفجر: 

املايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �سوف  ك�سف 
ال����دويل يف اأب��وظ��ب��ي، ع��ن اإط����الق "مركز 
كمبادرة  امل��ال��ي��ة،  اخل���دم���ات  يف  املواهب" 
االأهداف  م��ع  تتما�سى  ومتكاملة  ج��دي��دة 
للم�ساهمة  وروؤيته  لل�سوق،  اال�سرتاتيجية 
يف ج��ع��ل اأب��وظ��ب��ي م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي رائ����د و 
وقدرات  و�سقل مواهب  تطوير  متمّيز يف 

املبتكرين والعاملني يف اخلدمات املالية.
املواهب" لتعزيز  "مركز  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
راأ�ض  وبناء وتطوير  املهني  التمّيز  جوانب 
املالية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  الب�سري  امل���ال 
ال�ساملة،  امل��ع��رف��ي��ة  امل��ن�����س��ة  ت��وف��ري  ع���رب 
ال��ع��امل��ي��ة، وتعزيز  امل��ع��اي��ري  اأرق�����ى  وات���ب���اع 
مم��ار���س��ات االم��ت��ث��ال، واأخ��الق��ي��ات العمل، 
املالية،  اخل����دم����ات  يف  االب���ت���ك���ار  وت��ن��م��ي��ة 
خمتلف  بني  والتن�سيق  التعاون  وت�سجيع 
واملتعاملني  اأبوظبي،  يف  املالية  املوؤ�س�سات 
جناح  لتحقيق  امل��ع��ن��ي��ة  االأط������راف  وك��اف��ة 

املبادرة واأهدافها املن�سودة.
اأربعة مكونات رئي�سة  املبادرة على  وترتكز 
االأكادميية  املوؤ�س�سات  ا�ستقطاب  اأب��رزه��ا، 
االأعمال  اإدارة  وكليات  ال��رائ��دة،  واملهنية 
لتاأ�سي�ض  معهما  الفّعال  والتعاون  العاملية 
مقار اأكادميية يف جزيرة املارية باأبوظبي، 
اأكادميية ذات  ومتكينهما من طرح برامج 
وت��ق��دمي �سهادات  امل����ايل،  ب��ال��ق��ط��اع  ���س��ل��ة 
مهني  ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج  ت��ت��ي��ح  متخ�س�سة 
املالية  اخل���دم���ات  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف  م�����س��ت��م��رة 

باملنطقة.
وك����ان ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ق��د وّق����ع يف 

جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  املا�سية  الفرتة 
التعاون  ل��ت��ف��ع��ي��ل  اأب����وظ����ب����ي  ن����ي����وي����ورك 
ح���ول ال�����س��وؤون االأك���ادمي���ي���ة واالب��ت��ك��ار يف 
التكنولوجيا املالية، وهو حالياً يف مرحلة 
م��ت��ق��دم��ة م����ن امل����ح����ادث����ات م����ع ع�����دد من 
العاملية  وامل��ه��ن��ي��ة  االأك���ادمي���ي���ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
ل��ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ���س��ام��ل��ة. كما 
العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  اإدارة  جمل�ض  اأق���ر 
تعليمية حديثة  اأكادميية  تاأ�سي�ض  م�سروع 
مع  بالتعاون  امل��اري��ة  جزيرة  يف  ومتكاملة 
املوؤ�س�سات املالية املحلية والدولية، لتقدمي 
�سمن  متخ�س�سة  وتطوير  تدريب  برامج 
امل�ستمر،  املهني  التطوير  ت�سمل  جم��االت 
ال�سخ�سية  واملهارات  القيادة،  روح  وتعزيز 

قطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ت�ستهدف  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
اقت�ساد  بناء  يف  وت�سهم  املالية  اخل��دم��ات 
ق��ائ��م على امل��ع��رف��ة. وك���ان ال�����س��وق ق��د بداأ 
عدد  با�ست�سافة  اجل��اري  العام  بداية  منذ 
التي  امل�ستمرة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ربام��ج  م��ن 
ت�ستهدف تطوير الكوادر املهنية يف القطاع 

املايل.
"مركز  مل��ب��ادرة  االأخ���رى  امل��ك��ون��ات  وت�سمل 
ووقفية  بحثية  جل��ن��ة  ت�سكيل  املواهب"، 
االقت�سادية  االأب����ح����اث  ون�����س��ر  ل��ت��ك��ل��ي��ف 
م�ستمر  برنامج  وو�سع  باملنطقة،  املت�سلة 
واملوؤمترات،  الندوات،  وا�ست�سافة  لتنظيم 
يف  ي�سهم  مب��ا  املتخ�س�سة  ال��ع��م��ل  وور�����ض 
ت��ق��دمي ون�����س��ر امل��ع��رف��ة يف ال��ق��ط��اع املايل، 

اأبوظبي �سمن االقت�ساد  وتعزيز تناف�سية 
حتى  العاملي  اأبوظبي  �سوق  وجنح  العاملي. 
متميزة  فعاليات  ع��دة  ا�ست�سافة  يف  اليوم 
يف اإط���ار ب��رن��ام��ج ال��ن��دوات ال���ذي يقدمه، 
حيث ينظم فعاليته القادمة يف اأوائل مايو 

بالتعاون مع جمموعة م�سرفية دولية. 
وحول اإطالق مبادرة "مركز املواهب"، اأكد 
جمل�ض  رئي�ض  ال�سايغ،  علي  اأحمد  �سعادة 
القطاع  ب��اأن  ال��ع��امل��ي،  اأب��وظ��ب��ي  �سوق  اإدارة 
للنمو  الهامة  العوامل  اأح��د  ي�سكل  امل��ايل 
االق��ت�����س��ادي يف اأب��وظ��ب��ي ودول���ة االإم����ارات 
واملنطقة ب�سكل عام، م�سرياً اإىل اأن القطاع 
امل���ايل ب���ات حم��ف��زاً رئ��ي�����س��اً ل��الب��ت��ك��ار، واأن 
با�ستمرار  يوا�سل  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق 

تقدمي وطرح املبادرات املبتكرة التي تخدم 
تطوير القطاع املايل وتعزز مكانة اأبوظبي 
كمركز متميز للخدمات املالية يف املنطقة 

والعامل.
واأ�ساف باأن اإطالق مركز املواهب ياأتي يف 
بتوفري  العاملي  اأبوظبي  �سوق  التزام  اإط��ار 
والتطويرية  املعرفية  وامل�����س��ادر  االأدوات 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ال���ق���ط���اع امل����ايل، 
لل�سوق  الفّعالة  اال�ستجابة  على  وللتاأكيد 
م��ع ك��اف��ة امل��ت��غ��ريات، وري���ادت���ه يف حتقيق 
املالية،  اخل���دم���ات  يف  وال��ت��م��ي��ز  االب���ت���ك���ار 
العاملي  اأبوظبي  �سوق  توفري  اأن  مو�سحاً 
متزايدة  مهني  ت��ط��وي��ر  وف��ر���ض  ل��ربام��ج 
اإي��ج��اد كوادر  امل��اري��ة، ي�سهم يف  يف ج��زي��رة 
ويعزز  عالية،  وذات مهارات  مهنية مدربة 
ومميزة  جذابة  كوجهة  اأبوظبي  تناف�سية 

للمهنني العاملني يف القطاع املايل.
ال��ع��امل��ي يوا�سل  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  اأن  ي��ذك��ر 
والتعاون  ال��ع��م��ل  خ��دم��ات��ه،  اإط����الق  م��ن��ذ 
ب�����س��ك��ل وث��ي��ق م���ع امل��وؤ���س�����س��ات واالأط������راف 
املحلية والعاملية املعنية لتحقيق تطلعاتهم 
البيئة  وت����وف����ري  امل���ن�������س���ودة،  واأه����داف����ه����م 
تدعم  التي  وامل��ب��ادرات  واالأدوات  املتكاملة 
االب��ت��ك��ار يف ال��ق��ط��اع امل���ايل. وت��ع��د مبادرة 
ا�سرتاتيجي  م��ط��ل��ب  املواهب"  "مركز 
لتلبية االحتياجات التطويرية والتدريبية 
ملجتمع اخلدمات املالية يف اأبوظبي، وخلق 
جيل جديد من املهنيني اللذين يتمتعون 
التي  املتخ�س�سة  وامل��ه��ارات  املعارف  بكافة 
كمركز  العاملي  اأبوظبي  �سوق  مكانة  تعزز 
رائدة  وجهة  اأبوظبي  وجتعل  دويل،  مايل 

لتميز اخلدمات املالية يف املنطقة.

•• قرطاجنة – كولومبيا -وام:

اإىل تعزيز منظومة  االإم����ارات  دول��ة  دع��ت 
لت�سهيل حرية  ال��ع��امل  احل���رة يف  امل��ن��اط��ق 
لتطوير  مثلى  مفاهيم  وتطوير  التجارة 
االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي ك���ون ال��ت��ج��ارة احلرة 
اأح���د اأرك����ان االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي. ج��اء ذلك 
خالل م�ساركة وفد الدولة برئا�سة عائ�سة 
الدولية  املنظمات  اإدارة  مديرة  الكبي�سي 
حممد  �سعادة  بح�سور  االقت�ساد  وزارة  يف 
عي�سى القطام الزعابي �سفري الدولة لدى 
املوؤمتر  اأع��م��ال  ..يف  كولومبيا  جمهورية 
للمنظمة  ال�����س��ن��وي  ال������دويل  وامل���ع���ر����ض 
 "  AICE " ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة  ال��ع��امل��ي��ة 
التي اختتمت موؤخرا يف مدينة قرطاجنة 

الكولومبية.
�سريف حبيب  �سعادة   .. ال��دول��ة  وف��د  �سم 
احلرة  املنطقة  هيئة  ع��ام  مدير  العو�سي 
ال��ف��ج��رية وع�����ددا م���ن م��وظ��ف��ي وزارة  يف 

االقت�ساد .
م��ن وفود  العديد  ���س��ارك يف احل��دث  فيما 
اقت�ساديني  وم�����س��وؤول��ني  ودول  ح��ك��وم��ات 
العديد من  احل��رة يف  املناطق  بارزين عن 

بلدان العامل.
الور�سة  خ��الل   - الكبي�سي  عائ�سة  واأك��دت 
اليوم  خالل  االقت�ساد  وزارة  نظمته  التي 
االأول للموؤمتر حتت عنوان فر�ض االأعمال 
دولة  امل��ن��اط��ق احل����رة يف  واال���س��ت��ث��م��ار يف 
االإمارات - اأن دولة االإمارات تعد من الدول 
املحورية يف العامل يف تعزيز مفاهيم حرية 
التجارة العاملية واالنفتاح ودعم طروحات 
ال�����س��راك��ة ال��ع��امل��ي��ة واإزال�����ة احل��واج��ز ومبا 
واملحوري  ال��الف��ت  ل��ل��دور  بالنظر  يت�سح 
امل��ن��اط��ق احل����رة بالدولة  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي 
للتجارة  ل�سريان  حتويلها  يف  �ساهم  مم��ا 
العاملية مع تقدمي العديد من الت�سهيالت 
التجارة  حل���ري���ة  ال���داع���م���ة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
العاملية .. ف�سال عن تعزيز روؤى ال�سراكة 

اتفاقيات  اأو  تكتالت  عرب  �سواء  والتعاون 
دولية ثنائية لتعزيز حرية التجارة.

التي  الور�سة  خ��الل  كلمتها  - يف  واأ���س��ادت 
الدوليني  امل�سوؤولني  من  العديد  ح�سرها 
املناطق  ق��ط��اع  ال���ب���ارزة يف  وال�����س��خ�����س��ي��ات 
ال��ع��امل - بالدور  احل��رة م��ن خمتلف دول 
العاملية  املنظمة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  امل��ح��وري 
للمناطق احلرة يف تعزيز وتطوير مفاهيم 

املناطق احلرة يف خمتلف دول العامل.
هذا  يف  االإم���������ارات  م�����س��ارك��ة  اأن  واأك�������دت 
املنتدى العاملي يتواءم مع روؤيتها وجهودها 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  ح��ري��ة  لتعزيز  امل�ستمرة 
العاملية  احل��رة  املناطق  �سبكة  يف  والتو�سع 
م�ساركتها  خ��الل  من  الدولة  م�ساعي  مع 
امل�ستوى الكت�ساب  الرفيع  املوؤمتر  ذلك  يف 
والتعرف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وتبني 

على التجارب الرائدة يف العامل.
الدولية  املنظمات  اإدارة  م��دي��رة  واأع��رب��ت 
يف وزارة االقت�ساد عن اأملها يف اأن ت�ساهم 
اأجندة وفعاليات املوؤمتر يف االتفاق من قبل 
الدول واالأط��راف امل�ساركة على اخلطوات 
لتعزيز  اعتمادها  ينبغي  التي  الرئي�سية 
ازده�����ار وت��ق��دم امل��ن��اط��ق احل���رة يف العامل 
مع  التعامل  منهجية  حتديد  ع��ن  ف�سال 
التحديات الكربى واال�ستفادة من الفر�ض 

الرئي�سية.
املحوري  ال����دور  اإىل  الكبي�سي  وت��ط��رق��ت 
تعزيز  يف  االإم���������ارات  ل���دول���ة  وال�����ري�����ادي 
طروحات ومفاهيم املناطق احلرة واملناطق 
االأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  اللوج�ستية 
حيث مت اإن�ساء اأول منطقة حرة يف املنطقة 
وهي منطقة جبل علي يف دبي و�سكل ذلك 
ترجمة واقعية خلطى وروؤية قيادة الدولة 
الر�سيدة يف حتقيق �سيا�سات فاعلة وناجزة 

للتنوع االقت�سادي. 
واأ�سارت اإىل اأن العام 2015 �سهد تخطى 
قيمة التبادل التجاري عرب املناطق احلرة 
بالدولة حاجز 497 مليار درهم حمققة 

اأربعة  خ��الل   35.2% ن�سبته  ناهز  من��وا 
اأعوام.

الدور  ا���س��ت��م��راري��ة  ���س��م��ان��ة  اإن  واأ���س��اف��ت 
ال��ف��اع��ل ل��ل��م��ن��اط��ق احل�����رة يف ال���دول���ة يف 
االإ���س��ه��ام يف دع��م من��و االق��ت�����س��اد الوطني 
وا�سعة من  �سبكة  اعتمادها على  تتمثل يف 
والت�سريعية  ال��ل��وج�����س��ي��ت��ي��ة  ال��ت�����س��ه��ي��الت 
وتوطني اأف�سل ممار�سات التكنولوجيا مبا 
تطوير  يف  للدولة  ا�ستباقية  جهود  يبلور 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  االق���ت�������س���اد  م��ن��ظ��وم��ة 

االإقليمي والعاملي.
و لفتت اإىل جهود دولة االإم��ارات احلثيثة 
وروؤيتها للتحول الأكرث دول العامل ابتكارا 
خ���الل االأع�����وام االأرب���ع���ة امل��ا���س��ي��ة ال�سيما 
يف  العاملية  �سراكتها  منظومة  تعزيز  عرب 
قطاعات حمورية ذات اأولوية وهي الطاقة 
والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وامل���ي���اه  امل��ت��ج��ددة 

والتعليم وال�سحة والف�ساء .
تعزيز  ع��ل��ى  �سينعك�ض  ذل���ك  اأن  مو�سحة 
املناطق  ���س��ب��ك��ة  حت���وي���ل  ون���ه���ج  ف��ل�����س��ف��ة 
تناغما  ابتكار  مراكز  اإىل  بالدولة  احل��رة 
م��ع ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل��ت��ع��زي��ز طروحات 

االبتكار.
وقالت اإن الدولة ما�سية يف تعزيز ومراكمة 
احلرة  مناطقها  وخمرجات  اأداء  موؤ�سرات 
.. ف�سال عن قنوات �سراكتها التجارية مع 
اآليات  العديد م��ن  ال��ع��امل اخل��ارج��ي ع��رب 
ال�سراكات  كت�سجيع  املتوا�سلة  التطوير 
ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ض بهدف 
واخلربة  التمويل  فر�ض  م��ن  امل��زي��د  �سخ 
يف خم��ت��ل��ف م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة .. 
فيما يتم �سياغة - خالل املرحلة الراهنة 
ل���ق���ان���ون جديد  ال��ع��ري�����س��ة  اخل���ط���وط   -
لال�ستثمار االأجنبي ي�سمح مبلكية اأجنبية 
كاملة اأو جزئية يف قطاعات معينة وخا�سة 
تلك التي ت�ساهم يف ا�سرتاتيجية التنويع.

ق��ي��ا���س��ا للدور  اإن�����ه  ال��ك��ب��ي�����س��ي  واأ����س���اف���ت 
وال�سركات  للم�ساريع  وال��ف��اع��ل  امل��ح��وري 

مبا  ت�ساهم  وال��ت��ي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
%60 م��ن الناجت  اأك����رث م��ن  ي��رب��و ف���وق 
االإماراتي  ل��الق��ت�����س��اد  االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
لت�سمينها  حثيثة  ج��ه��ودا  ه��ن��اك  ف���اإن   ..
املناطق  مظلة  �سمن  ف��اع��ل  الع��ب  لتكون 
بالنظر  اإن������ه  وق����ال����ت  ب����ال����دول����ة.  احل������رة 
تعزيز  ف��اإن  ال�سابقة  التطويرية  للجهود 
امل����زاي����ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��م��ن��اط��ق احل�����رة يف 
العاملي تبدو  امل�ستوى  االإم��ارات على  دول��ة 
ت��راف��ق��ا م���ع موقعها  خم���رج���ات م��ت��وق��ع��ة 
تبتعد  ح��ي��ث  اال����س���رتات���ي���ج���ي  اجل����غ����رايف 
االأ�سواق  معظم  عن  قليلة  زمنية  �ساعات 
اأو�سطية  وال�����س��رق  واالآ���س��ي��وي��ة  االأوروب���ي���ة 
ذات  ع��ام��ل��ة  ق���وى  اإىل  اإ���س��اف��ة  الرئي�سية 
ت�سب  وت�سريعات  وق��وان��ني  عالية  م��ه��ارة 
ملكية  فيها  مب��ا  امل�ستثمرين  م�سلحة  يف 
%100 لال�ستثمارات االأجنبية واإعفاءات 
م���ن ال�����س��رائ��ب وح���ري���ة حت���وي���ل روؤو������ض 
واأ�سعار  متقدمة  حتتية  وب��ن��ي��ة  االأم�����وال 
الكبي�سي  عائ�سة  و�سلطت  رخي�سة.  طاقة 
تقوم  التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  على  ال�سوء 
خالل  من  ال��دول��ة  يف  االقت�ساد  وزارة  بها 
وتوفري  ال�سيا�سات  واقرتاح  تنفيذ  متابعة 
ك���ل اخل����دم����ات واالإ������س�����راف ع��ل��ى �سمان 
ال�سفافية  وم�ستويات  معايري  اأعلى  تبنى 
خالل  م��ن  ال����وزارة  تنفيذ  اإىل  م�سرية   ..
اإدارتها املخت�سة وخطط التطوير املعتمدة 

اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  ت�سهيل  اإج���راءات 
حتقيق  و�سمان  بالدولة  احل��رة  للمناطق 

املرونة واأن�سيابية تطوير االأعمال.
تنمية  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال������وزارة  اإن  واأ���س��اف��ت 
الوثيق  والتعاون  االبتكار  وتعزيز  املهارات 
احلرة  املنطقة  يف  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م��ع 
ل��ت��ع��زي��ز ق���درات���ه���م ع��ل��ى ال�����س��م��ود اأم����ام 
التحديات احلالية وامل�ستقبلية واال�ستفادة 
مع  يتما�سى  ومب���ا  النا�سئة  ال��ف��ر���ض  م��ن 
اقت�ساد  ب���اإي���ج���اد  امل��ع��ل��ن  ال����دول����ة  ه����دف 

تناف�سي ومتنوع على ال�سعيد العاملي.
�سريف  ����س���ع���ادة  ا���س��ت��ع��ر���ض  م����ن ج���ان���ب���ه 
احلرة  املنطقة  هيئة  ع��ام  مدير  العو�سي 
 - ال��ور���س��ة  يف  احل�سور  اأم���ام   - بالفجرية 
املنطقة  يف  اال�ستثمار  وج��اذب��ي��ة  مقومات 
التي  اإم��ارة الفجرية وت�سهيالت  احلرة يف 
من  للم�ستثمرين  املنطقة  اإدارة  تقدمها 
املنطقة  يف  تتوافر  حيث  العامل  اأنحاء  كل 
لدعم  متعددة  وخ��دم��ات  ا�ستثمارية  بيئة 
اللوج�ستية وت�سهيل ممار�سة االأعمال مما 
التناف�سية لدولة  القدرات  يتناغم ويدعم 
ومعرب  ك�سريان  مكانتها  ويعزز  االإم���ارات 

للتجارة العاملية .
الور�سة  يف  امل�����س��ارك��ون  اأ���س��اد  جهتهم  م��ن 
املحورية  وامل��ك��ان��ة  االإم����ارات  دول���ة  بجهود 
جاذبية  تطوير  �سعيد  على  حتتلها  التي 

مناطقها احلرة.

انطالق فعاليات املعر�ش ال�سنوي 
ل�سيدات ورائدات االأعمال يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق غدا " االأحد " فعاليات املعر�ض ال�سنوي لرائدات و�سيدات االأعمال 
يف اإمارة اأبوظبي الذي ينظمه جمل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي حتت رعاية 
الرئي�سة  العام  الن�سائي  رئي�سة االحت��اد  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة  �سمو 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة 

الرئي�ض الفخري ملجل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي.
يقام املعر�ض �سمن فعاليات احلملة التوعوية الثالثة لريادة االأعمال التي 
املجتمعية  "امل�سوؤولية  �سعار  حتت  املقبل  اأكتوبر  �سهر  نهاية  حتى  ت�ستمر 
تاين  دو���س��ت  فندق  يف  يقام  ال��ذي  املعر�ض  يف  ي�سارك  الوطن".  خدمة  يف 
باأبوظبي و ي�ستمر حتى 10 مايو اجلاري حوايل 60 من رائدات و�سيدات 

االأعمال من دولة االإمارات ودولة الكويت والبحرين.
االأعمال  ل��ري��ادة  املتكامل  الربنامج  خلريجات  جناحا  املعر�ض  ويت�سمن 
الذي نظمه املجل�ض لدعم وتنمية قدرات رائدات االأعمال يف تاأ�سي�ض واإدارة 

م�ساريعهن اخلا�سة والذي اأقيم خالل �سهري فرباير ومار�ض املا�سيني .
ابتكار  على  ال��ق��ادرة  الريادية  ال�سخ�سية  بناء  معايري  الربنامج  تناول  و 
العمل اخلا�ض  الريادة واالإب��داع يف  اأ�ساليب وطرق حتقق  ينا�سبها من  ما 
وتعريف امل�ساركات بخطوات العمل لتاأ�سي�ض م�ساريع خا�سة بهن باالإ�سافة 
اأ�ساليب ت�سويقية وترويجية وتنمية قدرات  اإىل تنمية القدرة على ابتكار 
وم��ه��ارات امل�����س��ارك��ات م��ن رائ����دات االأع��م��ال يف اجل��وان��ب امل��ال��ي��ة واالإداري����ة 
ودرا�سات اجلدوى وتعزيز فر�ض العمل اجلماعي بني امل�ساركات لتاأ�سي�ض 
باإعداد  العمل  جمموعات  بقيام  الربنامج  انتهى  وقد  م�سرتكة.  م�ساريع 
يتم  �سوف  اال�ستثمارية  والفر�ض  االأف��ك��ار  م��ن  ملجموعة  ج��دوى  درا���س��ات 
حتويلها اإىل م�سروعات قائمة و�سيتم عر�سها يف اجلناح اخلا�ض خلريجات 
الربنامج يف املعر�ض. وتعقد على هام�ض املعر�ض دورة تدريبية تخ�س�سية 
والتحديات  ال��ف��ر���ض  على  ال��ت��ع��رف  ب��ه��دف  مبدعة  رخ�سة  تطوير  ح��ول 
وحتليل الو�سع اخلا�ض بكل م�سروع م�سارك يف الربنامج وتزويد امل�ساركات 
باملهارات واملعرفة باأ�س�ض اإدارة وتطوير م�ساريعهن من خالل الرتكيز على 
حماور الت�سويق ونظم اإدارة امل�سروعات ال�سغرية ومتكينهن من اإعداد خطة 
عمل للتو�سع والنمو تنا�سب الظروف البيئة الداخلية واخلارجية مل�سروعها 
وتزويد امل�ساركات باملهارات لالنتقال من مرحلة العمل واالحت�سان املنزيل 
اأي�سا  املعر�ض  وي�سمل  ال�سوق.  يف  التجاري  والعمل  التو�سع  مرحلة  اإىل 
والتاجرات  التجار  �سغار  م��ن  ع��دد  فيه  ي�سارك  ال�سغري  للتاجر  جناحا 
الوعي  مفاهيم  وتعزيز  ال�سغار  �سخ�سية  لتنمية   � املنتجات  خمتلف  لبيع 
واكت�ساب مهارات ال�سوق وغر�ض قيمة العمل احلر والتجارة لديهم وك�سر 
حاجز اخلوف وتعزيز الثقة بالنف�ض وكيفية التعامل مع احل�سابات وحتمل 
امل�سوؤولية والقدرة على التعامل مع احتياجات ال�سوق و�سقل مهارات البيع 

وال�سراء والقدرة على التعامل مع العميل وجني االإيرادات.

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/413 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 -فراجران�ض دزاينز ل�سناعة العطور وم�ستح�سرات التجميل - �ض 
ذ م م 2-خالد ح�سني عطر �سيد قادر ح�سني عطر �سيد - ب�سفته كفيل �سامن ملديونية 
فراجران�ض دزاينز ل�سناعة العطور وم�ستح�سرات التجميل - �ض ذ م م  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي : بنك ابوظبي الوطني وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
- مبا ان املدعي : بنك ابوظبي الوطني  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
املنعقدة بتاريخ  2017/5/1  احلكم التمهيدي التايل :  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
�ساحب  املخت�ض  امل�سريف  اخلبري  بندب   : املو�سوع  يف  الف�سل  /وقبل  املحكمة  حكمت 
الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة وحددت لها 
القاعة  يف  �سباحا   09  :  30 ال�ساعة   2017/5/15 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�سة  املحكمة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد االمانة من املدعي. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

                         يف الطعن   2017/247  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/االأملاين لتاأجري ال�سيارات وميثله : عبدالرحمن حممد عي�سى 
جمعة  باعالن املطعون �سده/1- لت�ض درايف لتاأجري ال�سيارات - ذ م م   

2-مراد احمد حممد الطاهر  جمهويل حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/315  ا�صتئناف مدين    

اىل اخل�����س��م امل��دخ��ل / 1-���س��الح حم��م��د ع��ل��ي  جم��ه��ول حم��ل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف /�سركة باركلني لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م وميثله : 
را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي -  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2015/1753 مدين جزئي وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 
ch2.E.23 وعليه  بالقاعة رقم  ال�ساعة 10.00 �سباحا     2017/5/22
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/195  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-هيريت�ض لوثر كريتزينجر جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود  قد اأقام عليك الدعوى 
 6.631.072.23( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة   12٪ من املطالبة   
وحتى ال�سداد التام واحلكم للمدعيان بكافة طلباتهم.  وحددت لها جل�سة يوم 
االحد  املوافق  2017/5/14  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/734  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سكاي وي للتجارة �ض.ذ.م.م 2- النية لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م ب�سفتها 
كفيلة و�سامنة ملديونية �سكاي وي للتجارة ���ض.ذ.م.م 3- جونكوتيييل فيليب جون فيليب ب�سفته 
)�سابقا(  ����ض.ذ.م.م  امللوك  جنمة  خمبز   -4 ����ض.ذ.م.م  للتجارة  وي  �سكاي  ملديونية  و�سامن  كفيل 
خمبز العاملي ذ.م.م )حاليا( ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية �سكاي وي للتجارة �ض.ذ.م.م جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك ابوظبي التجاري  وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد 
وقدره  والتكافل مببلغ  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقام 
املطالبة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    1.522.101.53(
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/16 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.15

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة وعنوانها : �سركة اياليت املالحية.  )�ض.ذ.م.م.( 
م�سئولية حمدودة  ذات  �سركة     : القانوين  ال�سكل    680265  / الرخ�سة  رقم 
التنمية  دائرة  تعلن  : 1106355 مبوجب هذا  التجاري  بال�سجل  القيد  .  رقم 
بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
ال�سركة  حتت رقم /1198بتاريخ 2017/04/13  وبتعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
الكاتب  لدي  املوثق  العمومية  اجلمعية  قرار  ح�سب  ال�سركة  بت�سفية  للقيام 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى  العدل  
 ، ب/8540   �ض   2955248/ – ت  – بور�سعيد  – ديرة  يف  الكائنة  مكاتبة  يف 
م�سطحبا معة كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن   .  
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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املال والأعمال
تغطي �الآالف من �مل�شتحقني د�خل وخارج �لدولة

اخلري"  "�سادرات  حملة  ال�سادرات" ُتطلق  لتنمية  دبي  "موؤ�س�سة 

انطالق برنامج القيادات الن�سائية املبتكرة مب�ساركة 14 قيادية اإماراتية يف اململكة املتحدة 

التغري املناخي توؤكد �سالمة املاأكوالت البحرية املحلية وامل�ستوردة

•• دبي-الفجر: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإع�����الن  اإط�����ار  يف 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
يف  للخري  ع��ام��اً   2017 ع���ام  اهلل  حفظه 
اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة دب���ي لتنمية  االإم�������ارات، 
اقت�سادية  موؤ�س�سات  اإح���دى  ال�����س��ادرات، 
تت�سمن  �ساملة  حملة  اإط����الق  ع��ن  دب���ي، 
جمموعة من املبادرات وامل�ساريع اخلريية 
حتت �سعار "�سادرات اخلري"، مت�سمنة 4 
تغطي  بحيث  خمتلفة،  رئي�سية  م��ب��ادرات 
االآالف من امل�ستحقني �سواء داخل الدولة 
�سقيا  ال�������س���ادرات،  �سلة  وه���ي  خ��ارج��ه��ا  اأو 

ال�سادرات، اإفطار �سائم، وعمرة اخلري.
�ساعد  امل��ه��ن��د���ض  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
للموؤ�س�سة:  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��و���س��ي، 
راأ�ض  على  ال�����س��ادرات  �سلة  م�����س��روع  ي��اأت��ي 
لي�ستهدف  اخل�����ريي�����ة  امل���������س����اري����ع  ت���ل���ك 
من  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ���ل  امل�ستحقني 

خ���الل م�����س��اه��م��ات ورع���اي���ة ���س��رك��ات املواد 
الغذائية و�سركات التغليف والطباعة التي 
وكذلك  للخارج،  منتجاتها  بت�سدير  تقوم 
�سركات ال�سحن، على اأن يتم تنفيذ امل�سروع 
من  االأ�سا�سية  االحتياجات  بو�سول  فعلياً 

املواد الغذائية للم�ستحقني، وبالتايل جعل 
���س��ادرات ال��دول��ة ���س��ادرات خ��ري تعم على 

املجتمع املحلي. 
وي�����س��ت��ه��دف م�������س���روع ���س��ق��ي��ا ال�������س���ادرات 
اخلريية  اجلمعيات  بع�ض  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
توزيع  يتم  اأن  على  العمال  فئات  املحلية 
منتجات �سركات املياه وامل�سروبات التي يتم 
ال�سيف  اأ�سهر  خ��الل  للخارج  ت�سديرها 
اال���س��ت��ف��ادة عرب  درج����ات  اأق�����س��ى  لتحقيق 

الو�سول اإىل اأكرب ال�سرائح امل�ستحقة. 
واأ����س���اف ال��ع��و���س��ي: ب��ال�����س��راك��ة م���ع عدد 
للمواد  وامل�سنعة  املنتجة  ال�����س��رك��ات  م��ن 
مكاتب  �ستقوم  املطاعم،  وبع�ض  الغذائية 
املتوزعة  ال�����س��ادرات  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة 
على 6 دول، بتنظيم م�سروع اإفطار �سائم 

بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية. 
وت�سمل عمرة اخلري تنظيم حمالت عمرة 
وحج لغري القادرين على اأدائها، وذلك من 
املوؤ�س�سة  وم��ك��ات��ب  امل�سدرين  دع��م  خ��الل 

موظفي  اإ�سهامات  عن  ف�ساًل  اخلارجية، 
من  التي  احلملة  وه��ي  اأنف�سهم،  املوؤ�س�سة 
العمرة  م��وا���س��م  خ����الل  مت��ت��د  اأن  امل���ق���رر 
مو�سم  وكذلك  العام،  م��دار  على  املختلفة 
اأول  املرزوقي، مدير  احلج". وقال حممد 

"ت�سعى  املوؤ�س�سة:  يف  امل�سدرين  خلدمات 
�سادرات اخلري  املوؤ�س�سة من خالل حملة 
تلبية حاجيات �سرائح متنوعة من الفئات 
امل�ستحقة بالتن�سيق مع عدد من اجلمعيات 
اخلريية التي يتنوع ن�ساطها داخل الدولة 

وخارجها. 
ال�سادرات  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة  وحر�ست 
لت�سمل  امل�����س��اه��م��ة  م�����س��ادر  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى 
اىل  جنباً  اخلا�ض،  القطاع  من  امل�سدرين 
بها  ي��ب��ادر  التي  الفردية  امل�ساهمات  جنب 

موظفو املوؤ�س�سة.
اال�ستدامة  اأن حتقيق  املرزوقي على  واأك��د 
م��ن حملة �سادرات  امل��ط��ل��وب  ال��ه��دف  ه��و 
ا�ستمرار  امل��وؤ���س�����س��ة  ت�سعى  ح��ي��ث  اخل����ري، 
ب�����س��ك��ل �سنوي،  امل����ب����ادرات اخل���ريي���ة  ه����ذه 
وطبيعة  املجتمعية  للحاجة  طبقاً  وذل��ك 
ت�سعى  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�سرياً  امل�ساهمات، 
اإىل تر�سيخ ثقافة اخلري ليواكب الن�ساط 
االقت�سادي املتنامي على جميع االأ�سعدة.

•• لندن -وام: 

حتت رعاية حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
منال  ال�سيخة  �سمو  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 
ب��ن��ت حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم رئي�سة 
اجلن�سني  ب��ني  للتوازن  االإم����ارات  جمل�ض 
ل��ل��م��راأة .. انطلق  رئ��ي�����س��ة م��وؤ���س�����س��ة دب���ي 
القيادات  برنامج  املتحدة  اململكة  يف  ام�ض 
املوؤ�س�سة  تنفذه  ال��ذي  املبتكرة  الن�سائية 
الإدارة  هالت  كلية" اآ�سريدج  مع  بالتعاون 

االأعمال الدولية.
باململكة  الكلية  مقر  يف  الربنامج  ي�ستمر 
امل���ت���ح���دة ح���ت���ى ي�����وم 13 م���اي���و احل����ايل 
اإماراتية  ن�سائية  ق��ي��ادي��ة   14 مب�ساركة 
مت��ث��ل��ن ن��خ��ب��ة م���ن ال��ق��ي��ادي��ات يف جهات 

خمتلفة.
ويهدف الربنامج اإىل االرتقاء باإمكانيات 
م�ساهماتهن  وتعزيز  االإماراتية  القيادات 
يف م�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها 
�ساحب  ل���روؤي���ة  حتقيقا  االإم������ارات  دول����ة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
بناء  اإىل  ال��رام��ي��ة  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
وطنية  وقيادات  كفاءات  واإع��داد  القدرات 
التعامل مع حتديات احلا�سر  ق��ادرة على 

وا�ست�سراف امل�ستقبل.
حر�ض  اإط����ار  يف  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  ي��اأت��ي 
دورات  ت��وف��ري  على  ل��ل��م��راأة  دب��ي  موؤ�س�سة 
اأف�سل  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  ت��دري��ب��ي��ة م��ت��م��ي��زة 
ال��ع��ري��ق��ة يف جمال  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ام���ع���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ن��ف��ي��ذي وت��ط��وي��ر ال���ق���درات 
القيادية واطالع املنت�سبات لهذه الربامج 
على اأف�سل املمار�سات واخلربات واحللول 
التحديات  خمتلف  م��واج��ه��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
العامل  يف  الرائدة  املوؤ�س�سات  جنحت  التي 

يف التغلب عليها.
املتعددة  ال��ع��م��ل  ور�����ض  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
هالت  اآ���س��ري��دج  كلية  مقر  يف  تعقد  ال��ت��ي 
مب�ساركة هيئة التدري�ض بالكلية .. �ستتاح 

والتحاور  االل��ت��ق��اء  ف��ر���س��ة  للمنت�سبات 
ال�سركات  م���ن  امل��ب��ت��ك��ري��ن  امل��ف��ك��ري��ن  م���ع 
جتاربهم  على  والتعرف  املرموقة  العاملية 

وجناحاتهم.
وق��ال��ت ���س��ع��ادة م��ن��ى غ���امن امل����ري رئي�سة 
ملوؤ�س�سة  امل��ن��ت��دب  الع�سو  االإدارة  جمل�ض 
ي�سمله  مب���ا  ال���ربن���ام���ج  اإن  ل���ل���م���راأة  دب����ي 
وفعالة  ه���ادف���ة  وف���ع���ال���ي���ات  م��ن��اه��ج  م���ن 
مع  ي��ت��ك��ام��ل  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ن  للمنت�سبات 
ك��ل اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة ال��رام��ي��ة لتحقيق 
االإبداع  اأولت  التي  احلكيمة  قيادتنا  روؤية 
باأنهما  واآمنت  ا�ستثنائية  اأهمية  واالبتكار 
امل�ستقبل  اإىل  ل��ل��ع��ب��ور  االأم���ث���ل  ال�����س��ب��ي��ل 
وحتقيق الريادة فيه والو�سول اإىل املكانة 
املن�سودة لدولة االإم��ارات كما يتواكب مع 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار التي 
اإىل ج��ع��ل دول����ة االإم������ارات �سمن  ت��ه��دف 
الدول االأكرث ابتكارا على م�ستوى العامل 

بحلول عام 2021.

و اأ�سافت اإن املوؤ�س�سة بتوجيهات من �سمو 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  بنت  م��ن��ال  ال�سيخة 
باأداء  االرت��ق��اء  على  دائما  حتر�ض  مكتوم 
اإعداد  على  والعمل  االإم��ارات��ي��ة  ال��ق��ي��ادات 
ج��ي��ل ق���ي���ادي واع����د م���ن ال��ن�����س��اء و�سقل 
هوؤالء القياديات باالأدوات الالزمة ملواجهة 

التحديات اال�سرتاتيجية.
الن�سائية  ال��ق��ي��ادات  ب��رن��ام��ج  اأن  اأك����دت  و 
املبتكرة خطوة جديدة مبتكرة �سمن هذا 
حممد  بنت  منال  ال�سيخة  ل�سمو  التوجه 
بن را�سد اآل مكتوم بتنفيذ برامج متطورة 
للقيادات الن�سائية من �ساأنها تعزيز ودعم 
قدراتهن وتطورهن على املدى الطويل يف 

خمتلف القطاعات.
و اأو�سحت اأن الربنامج يهدف اإىل تر�سيخ 
يف  وي�����س��اه��م  م��ت��ج��ددة  م�ستقبلية  ن��ظ��رة 
القيادة  ط��ري��ق��ة  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإح�����داث 
وتاأهيلهن  ل��ه  امل��ن��ت�����س��ب��ات  ل���دى  ال��ف��اع��ل��ة 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ال���الزم���ة  ب�������االأدوات 

منظور  خ�������الل  م�����ن  اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
ا�سرتاتيجي  كنهج  ال��ت��ج��دي��دي  االإب��ت��ك��ار 
خططها  يف  املوؤ�س�سة  عليه  تعتمد  جديد 
امل�ستقبلية بهدف حتقيق نتائج واإجنازات 

غري م�سبوقة يف جمال القيادة.
و قالت املري اإن الربنامج �سي�سهم بفعالية 
يف تنفيذ روؤية دبي لتكون مدينة امل�ستقبل 
م���ن خ����الل اآل���ي���ات ع��م��ل ج���دي���دة حتاكي 
�ستطبقه  م��ا  ال��ي��وم  تطبق  واأن  امل�ستقبل 
مدن العامل االأخرى بعد 10 �سنوات عرب 
االإب��داع والتفكري خ��ارج االأط��ر التقليدية 
للمراأة  دب��ي  موؤ�س�سة  عليه  تعمل  ما  وه��و 
من خالل توفري برامج مبنية على اأعلى 
دفع  ب��ه��دف  وال��ك��ف��اءة  اجل����ودة  م�ستويات 
الروؤى  وترجمة  للدولة  التنموي  امل�سار 

اإىل واقع ملمو�ض.
و اأ�سارت اإىل اأن جميع املنت�سبات للربنامج 
وتتمتعن  ع��ال��ي��ة  اإداري�����ة  ق����درات  متتلكن 
الذي  التغيري  توؤهلهن ل�سنع  مبوا�سفات 

ي���ح���دث ق���ف���زات ن��وع��ي��ة يف ال��ن��ت��ائ��ج عرب 
ت��ف��ك��ري وم��ن��ه��ج��ي��ات ع��م��ل مبتكرة  ���س��ب��ل 
املوظفني  االبتكار لدى  روح  تعزز  وثقافة 
وفرق العمل معهن معربة عن ثقتها باأن 
برنامج القيادات الن�سائية املبتكرة �سيكون 
املنت�سبات  على  كبري  اإي��ج��اب��ي  م���ردود  ل��ه 
اإليها ودولة  اإليه واملوؤ�س�سات التي ينتمني 

االإمارات ب�سفة عامة.
ياأتي  الربنامج  هذا  تنفيذ  اأن  اإىل  ولفتت 
والتعاون  التفاهم  ملذكرة  عملية  ترجمة 
�سهر  ل��ل��م��راأة  دب��ي  موؤ�س�سة  وقعتها  ال��ت��ي 
هالت  "اآ�سريدج  كلية  م��ع  املا�سي  م��ار���ض 
الربيطانية"  ال��دول��ي��ة  االأع���م���ال  الإدارة 
للقيادات  متطور  تدريبي  برنامج  لتنفيذ 
االإم����ارات����ي����ة ال�����س��اب��ة وت���ب���ادل اخل�����ربات. 
اأن ور�ض العمل التي تعد  واأو�سحت املري 
والزيارات  ذه��ن��ي  ع�سف  جل�سات  مبثابة 
التي �ستتم لعدد من املوؤ�س�سات الرائدة يف 
بريطانيا �ست�ساعد املنت�سبات للربنامج يف 
التو�سل اإىل مقرتحات وم�ساريع مبتكرة 
هامني  وطنيني  هدفني  حتقيق  يف  ت�سهم 
هما رفع ن�سبة م�ساركة املراأة يف االنتخابات 
ال��ربمل��ان��ي��ة وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن ب��ني احلياة 
عرب  للمراأة  العملية  واحلياة  االجتماعية 
كمعيار  العملية"  احلياة  تكامل  مفهوم" 
ا�ستثمار  على  وال��ع��م��ل  حياتها  يف  ج��دي��د 
الفر�سة التي هياأتها لنا قيادتنا احلكيمة 

منذ تاأ�سي�ض دولة االإمارات.
اأولت  االإم������ارات  ق��ي��ادة دول���ة  اأن  و ذك���رت 
متكني املراأة واإ�سراكها يف جهود التنمية يف 
اأهمية ق�سوى كما تتواكب  املجاالت كافة 
مع ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة دبي للمراأة التي 
ال����روؤى  حت��ق��ي��ق  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�سعى 
واالأه��داف الوطنية لدولة االإم��ارات التي 

باتت متثل حا�سنة لالإبداع واالبتكار.
واأكدت �سعادة منى املري اأن هذه امل�ساريع 
حكومي  اه��ت��م��ام  حم��ل  �ستكون  امل��ق��رتح��ة 
امل�سوؤولني  من  ع��دد  على  عر�سها  و�سيتم 
تطبيقها  يتم  عمل  برامج  اإىل  وحتويلها 

خالل املرحلة املقبلة.

•• دبي-وام: 

عدم  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأك���دت 
�سحة ما يتم تداوله عرب و�سائل التوا�سل 
االج��ت��م��اع��ي ب�����س��اأن وج����ود ت��ل��وث يف مياه 
نتيجة  االأ���س��م��اك  ون��ف��وق  ب��ال��دول��ة  البحر 
ذلك. وقال �سالح عبداهلل الري�سي مدير 
يف  وال�ساحلية  البحرية  البيئة  ا�ستدامة 
له  بيان  يف  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
اإن الفرق املخت�سة يف الدولة تر�سد ب�سكل 
الطبيعية  والظواهر  املياه  خوا�ض  دوري 
من خالل اأخذ العينات وحتليلها للتحقق 
م��ن ج���ودة م��ي��اه ال��ب��ح��ر وخ��ل��وه��ا م��ن اأية 

مواد م�سرة بال�سحة العامة.
واأ�سار اإىل اأن فرق قطاع التدقيق اخلارجي 
تفتي�سية  حمالت  املا�سي  اخلمي�ض  نفذت 
على جميع اأ�سواق االأ�سماك ومنافذ البيع 
يدوي  ب�سكل  االأ���س��م��اك  مل��ع��اي��ن��ة  ب��ال��دول��ة 

للتاأكد من �سالمتها.
بعدم  ال���وزارة تطمئن اجلمهور  اإن  ق��ال  و 
امل����اأك����والت  ت����ن����اول  اأي ����س���رر م����ن  وج������ود 
موؤكدا   .. امل�����س��ت��وردة  اأو  املحلية  البحرية 
و�سالمة  ���س��ح��ة  ع���ل���ى  ال���������وزارة  ح���ر����ض 
والبيئة  االأغذية  �سالمة  وو�سع  امل�ستهلك 

يف مقدمة اأولوياتها.
االإمارات  دولة  اإن  الري�سي  واأ�ساف �سالح 

ت�����ويل ق�����س��ي��ة ال�������س���الم���ة ال���غ���ذائ���ي���ة جل 
ال�سنوات  ط����وال  ع����ززت  ح��ي��ث  اه��ت��م��ام��ه��ا 
اأطرها الت�سريعية واملوؤ�س�سية ذات  املا�سية 
على  وعملت  الغذائية  بال�سالمة  العالقة 
تطوير نظم متكاملة وفعالة للرقابة على 
اأو  حمليا  املنتجة  �سواء  الغذائية  املنتجات 
ذل��ك تطوير خمتربات  امل�����س��ت��وردة مب��ا يف 
ف��ح�����ض امل��ن��ت��ج��ات ال���غ���ذائ���ي���ة واإج��������راءات 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 
االأغذية والعاملني فيها ل�سمان اأعلى حد 

من ال�سالمة الغذائية يف الدولة.
الغذائية  ال�سالمة  ارتفاع معدل  اأن  اأكد  و 
اإىل %98 يف الدولة يعك�ض بو�سوح حجم 

اأطر وتدابري  التي بذلتها لتعزيز  اجلهود 
ال�سالمة الغذائية.

البحرية  البيئة  ا�ستدامة  مدير  اأ�ساف  و 
وال�ساحلية يف وزارة التغري املناخي والبيئة 
.. اإن الوزارة تدعو اأفراد املجتمع اإىل عدم 
اأو  امل��وث��وق��ة  االن��ق��ي��اد وراء االأخ���ب���ار غ��ري 
يتعلق  فيما  ترويجها  يتم  التي  ال�سائعات 
ب�سالمة االأغذية واإ�ساعة خماوف ال مربر 
امل�سادر  من  �سحتها  من  التاأكد  دون  لها 

الر�سمية املوثوقة.
و قال اإن الوزارة واالأجهزة املعنية ب�سالمة 
الغذاء يف الدولة ترحب دائما با�ستف�سارات 

اجلمهور والرد عليها ب�سورة مبا�سرة.

االإمارات تفوز بثماين جوائز 
اإقليمية يف جمال جودة امل�ساريع

•• دبي-وام: 

ميد  جوائز  توزيع  حفل  يف  اإقليمية  جوائز  بثماين  االإم���ارات  دول��ة  ف��ازت 
املنجزة  امل�ساريع  لتقدير  برنامج  اأه��م  وهو   2017 للعام  امل�ساريع  جل��ودة 

يف منطقة اخلليج.
اخلا�سة  " التوقعات  بعنوان  اإن�سايت  ميد  اأج��رت��ه   - تقرير  اأح��دث  ووف��ق 
فاإن   -  "2017 لعام  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  البناء  مب�ساريع 

االإمارات تتمتع باأحد اأقوى اأ�سواق البناء يف املنطقة خالل عام 2016.
ونال حمرك االأ�سخا�ض االآيل يف مطار دبي T1-CD ل�سركة بومباردييه 
للنقل جائزة م�سروع العام يف جمال االبتكار يف منطقة دول جمل�ض التعاون 
من بي�سيك�ض.. فيما حاز م�سروع قناة دبي املائية لهيئة الطرق واملوا�سالت 
الرتفيه  جم��ال  يف  العام  م�سروع  جائزة  على   - بار�سونز  ر�سحته  ال��ذي   -

وال�سياحة يف منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي .
كما نال م�سروع متحف االحتاد - الذي ر�سحته �سركة ال�سعفار للمقاوالت 
العامة - وهو م�سروع اآخر لهيئة الطرق واملوا�سالت . جائزة م�سروع العام 
فاز  بينما   .. اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  منطقة  يف  امل��ب��اين  جم��ال  يف 
م�سروع املرحلة االأوىل من م�سروع وان �سنرتال املكاتب 1 - الذي ر�سحته 
للعام يف منطقة دول  التجاري  امل�سروع  ب�جائزة  الفطيم كاريليون-  �سركة 

جمل�ض التعاون اخلليجي.
وحاز م�سروع املرحلة الثانية من تطوير حمالت التجزئة يف �سيتي ووك 
ل�سركة مرا�ض القاب�سة - الذي قدمته الفطيم كاريليون - ب�جائزة م�سروع 

العام يف جمال التجزئة يف منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي .
جمل�ض  دول  منطقة  يف  املتنوع  لال�ستخدام  العام  م�سروع  جائزة  ومنحت 
التعاون اخلليجي مل�سروع �سيتي ووك والذي مت تر�سيحه من قبل بار�سونز 
واأركادي�ض ودبليو اإ�ض بي وبار�سونز برينكرهوف بالتعاون مع �سركة مرا�ض 
للتطوير. ومن بني امل�ساريع االأخ��رى الفائزة من الدولة .. م�سروع املقر 
العام لل�سيف يف ال�سرق االأو�سط ومرفق التخزين البارد لالأغذية واإنتاجها 
وتوزيعها - الذي ر�سحته جمموعة ماكالرين للبناء - ونال جائزة امل�سروع 
ال�سغري للعام يف منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي اإ�سافة اإىل م�سروع 
املهند�سني  دي����وان  ر���س��ح��ه  ال���ذي   -  3 امل��رح��ل��ة  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض 
املعماريني واملهند�سني- وحاز على جائزة م�سروع العام عن فئة التعليم يف 

منطقة دول جمل�ض التعاون.
مت  والتي  الفائزة  بامل�ساريع  ميد  حترير  مدير  تومب�سون  ريت�سارد  واأ�ساد 
اأنها  يثبت  وه��ذا  ال�سارمة  الدولية  اجل��ودة  ملعايري  وفقا  بنجاح  اإجن��ازه��ا 
التميز يف  العامل من حيث  تنفيذها يف  يتم  التي  امل�ساريع  باأف�سل  �سبيهة 

الهند�سة والبناء.
اأثبتت  الأنها  املنطقة  يف  االأف�سل  اعتربت  امل�ساريع  هذه  اأن  بالذكر  جدير 
اأنها تقدم م�ساهمات ملمو�سة وقيمة على نطاق اأو�سع يف املنطقة يف جمال 
التنمية االجتماعية واالقت�سادية والبيئية والثقافية.. فيما كرمت جوائز 
اأنحاء  جميع  يف  ا�ستثنائيا  م�سروعا    -21  2017 امل�ساريع  جل��ودة  ميد 
املنطقة. وكان اأداء االإمارات االأف�سل بني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية حمرزة تقدما ملحوظا عن العام املا�سي ما يعد دليال قاطعا على 

مدى قوة قطاع امل�ساريع فيها.

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01941/2017/ �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/05876/2016  �صكني -  ايجارات بالن�صر

اىل املنفذ �سده : البقاء ل�سيانة املباين - �ض ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : جمل�ض ادارة االوقاف اجلعفرية اخلريية - دبي
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من 
ال�سواغل واال�سخا�ض

2- الزام املنفذ �سدها مبتاأخرات االجرة اعتبارا من تاريخ 2016/1/1 وحتى 
تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ 75.900 درهم 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/03415/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : بن بلو�ض ال�سرق االو�سط للمقاوالت - �ض ذ م م 
مبا اأن املدعي : الرمل االبي�ض الدارة العقارات - �ض ذ م م   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03415/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد االجرة من تاريخ 2017/2/2 وحتى االخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 
او  بال�سداد  اخ��ط��اره  رغ��م  ���س��داده  عن  وميتنع  دره��م   38666 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/2/1

االإخالء يف 2017/2/6   
ايجارية للفرتة من 2016/10/1  املدعى عليه مبلغ كقيمة  انه تر�سد بذمة  مطالبة مالية - 
من  ي�ستجد  ما  و  ال�سداد  عن  ميتنع   2017/2/6 يف  بالن�سر  اخطاره  رغم  و   2017/2/1 وحتى 

اجرة حتى االخالء التام
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه وجميع الفواتري 

امل�ستحقة والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/5/14 املوافق  االح��د  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  بتق�سري  اأم��ر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  االإي��ج��اري��ة  املنازعات  مركز ف�ض 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/03387/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : اب�سة للتجارة العامة - �ض ذ م م 
مبا اأن املدعي : عقارات الغرير - ذ م م   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03387/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم اخطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن ال�سداد

ل��ل��ف��رتة من  اي��ج��اري��ة  امل��دع��ي عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���س��د  ان���ه  اخ���الء ع��ق��ار - 
2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم اخطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن ال�سداد

من  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�سد  ان��ه  مالية-  مطالبة 
2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم اخطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن ال�سداد

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق  االح���د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
2017/5/7 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة االإبتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة 
امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر.  فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
 اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/02886/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : فيا�ض حبيب حبيب اهلل �ساه �ساه 

 مبا اأن املدعي : الريف مول - �ض ذ م م   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02886/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/5/21 
وحتى 2016/5/20 ورغم اخطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن ال�سداد.

اخالء عقار - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/5/21 
وحتى 2016/5/20 ورغم اخطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن ال�سداد رغم اخطاره بال�سداد 

او االخالء يف  / / 201 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/5/21 

وحتى 2016/5/20 ورغم اخطاره يف  2017/2/19 ميتنع عن ال�سداد. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االثنني  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
االإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة   2017/5/8
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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وزارة القت�صاد 
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املال والأعمال
للت�سنيع" "�سرتاتا  لـ�سركة  تنفيذيًا  رئي�سًا  عبداهلل  علي  اإ�سماعيل  "مبادلة" ُتعنينِّ 

املنظمة العاملية للمناطق احلرة تختتم موؤمترها ومعر�سها ال�سنوي الثالث يف كولومبيا 

••اأبوظبي-الفجر: 

للت�سنيع"  "�سرتاتا  �سركة  ام�ض  اأعلنت 
�������ض.م.خ. ���س��رتات��ا، ال�����س��رك��ة ال���رائ���دة يف 
�سناعة هياكل الطائرات من املواد املركبة، 
واململوكة بالكامل من قبل �سركة املبادلة 
اإ�سماعيل  تعيني  عن  مبادلة،  لال�ستثمار 
علي عبد اهلل رئي�ساً تنفيذياً لها بدءاً من 

تاريخه. 
�سابقاً  �سغل  الذي  وياأتي تعيني عبد اهلل، 
من�سب نائب الرئي�ض التنفيذي لل�سركة، 
العلماء،  �سلطان  �سليم  ب��در  انتقال  بعد 
التنفيذي  الرئي�ض  من�سب  �سغل  ال���ذي 
لي�سغل   ،2012 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ل��ل�����س��رك��ة 
الطريان  �سناعة  وح���دة  رئ��ي�����ض  من�سب 
التي  ل���ال����س���ت���ث���م���ار  م���ب���ادل���ة  ����س���رك���ة  يف 
مبهمة  �سي�سطلع  حيث  حديثاً،  ت�سّكلت 
�سناعة  جم��ال  يف  ال�سركة  حمفظة  اإدارة 
�سرتاتا  �سمنها  من  وخدماته،  الطريان 
التوربينية  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  و���س��رك��ة 
حللول  �سند  و���س��رك��ة  ال��ط��ريان  ل�سناعة 
العني ل�سناعة  الطريان ونربا�ض جممع 

الطريان.
عبداهلل  خ���ال���د  ق����ال  ال�������س���دد،  ه����ذا  ويف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  ال��رئ��ي�����ض  ال��ق��ب��ي�����س��ي، 
املعلومات  وتكنولوجيا  الطريان  �سناعة 
�سركة  يف  النظيفة  والطاقة  واالت�ساالت 
مبادلة لال�ستثمار: ميثل تعيني اإ�سماعيل 

�سرتاتا  ل�سركة  تنفيذياً  رئي�ساً  اهلل  عبد 
�سركتي  كٍل من  م�سرية  فارقة يف  عالمة 
مبادلة و�سرتاتا، والتي �ساهمت يف تكري�ض 
موقع قطاع �سناعة الطريان كواحٍد من 
اأكرث القطاعات ال�سناعية ازدهاراً ومتيزاً 
يف دولة االإمارات، ومكنته من امل�ساهمة يف 
على  قائم  وم�ستدام  متنوع  اقت�ساد  بناء 

املعرفة واالبتكار.
واأ�ساف القبي�سي: متكن بدر العلماء، مع 
يف  املتميزة  الوطنية  الكوادر  من  زمالئه 
�سرتاتا، من تعزيز مكانة �سرتاتا كم�ساهم 
القيمة  ���س��ال���س��ل  يف  وم����وث����وق  اأ���س��ا���س��ي 
العاملي  الطريان  �سناعة  لقطاع  امل�سافة 
من خالل االلتزام باأعلى معايري اجلودة 
وال  الدقيقة.  الت�سليم  وج���داول  العاملية 
���س��ك ل��دي��ن��ا يف ق����درة ا���س��م��اع��ي��ل عبداهلل 
ودعم  االجن���ازات  من  املزيد  حتقيق  على 

تناف�سية ال�سركة على امل�ستوى العاملي.
ا�سطلع  العلماء  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در 
بدور جوهري خالل فرتة قيادته لل�سركة 
�سنوات، يف  التي امتدت على مدار خم�ض 
تعزيز النمو يف قطاع �سناعة الطريان يف 

الدولة. 
من  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  �سرتاتا  ومتّكنت 
اإب��رام �سراكات متميزة مع كربى �سركات 
عّززت  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ط��ائ��رات  �سناعة 
الأجزاء  االأوىل  الفئة  من  كمورد  مكانتها 
املركبة على  امل���واد  م��ن  ال��ط��ائ��رات  هياكل 

ال�سركة  ك��م��ا ح��ق��ق��ت  ال��ع��امل��ي.  امل�����س��ت��وى 
من��واً يف ع��دد خطوط االإن��ت��اج من ثالثة 
اإىل  ل��ت�����س��ل   ،2012 ال���ع���ام  يف  خ��ط��وط 

ع�سرة خطوط بنهاية العام 2016. 
ع��ق��وداً جت��اوزت قيمتها  واأب��رم��ت �سرتاتا 
اإم��ارات��ي خالل  ثمانية ع�سر مليار دره��م 
ال�سركة  ت��ق��وم مب��وج��ب��ه��ا  ال���ف���رتة،  ه���ذه 
اأج��������زاء هياكل  م����ن  ال���ع���دي���د  ب��ت�����س��ن��ي��ع 
ذلك  املركبة، مبا يف  امل��واد  الطائرات من 
�سناعية  ق����درات  تتطلب  ال��ت��ي  االأج�����زاء 
املثبت  م��ث��ل  ت��ع��ق��ي��ده��ا  ل�����س��دة  م��ت��م��ي��زة 
 ،"A320 "اإيربا�ض  لطائرات  العمودي 
والذيل االأفقي لطائرات بوينغ درميالير 

طراز 787 .  
وجنحت "�سرتاتا" يف ا�ستقطاب نخبة من 
الكوادر االإماراتية املتميزة، وبات املواطنون 
ي�����س��ك��ل��ون %51 م��ن ال��ق��وة ال��ع��ام��ل��ة يف 
اأكرث  موظفيها  عدد  يبلغ  والتي  ال�سركة 

امل������راأة  وت�����س��ط��ل��ع  م����وظ����ف.   700 م����ن 
حيث  ال�سركة  يف  متميز  ب��دور  االإماراتية 
تقود جمموعة من  االإماراتيات منا�سب 

رفيعة يف كافة امل�ستويات يف ال�سركة. 
�سل�سلة  بناء  يف  "�سرتاتا"  ا�ستثمرت  كما 
الطريان  �سناعة  لقطاع  حملية  ت��وري��د 
االإم���ارات  ودول���ة  اأب��وظ��ب��ي  مكانة  لتعزيز 
حيث  ال��ع��امل��ي،  امل�ستوى  على  التناف�سية 
 56% املحليني  امل��وردي��ن  ن�سبة  تتجاوز 

من جممل اأعداد املوردين لل�سركة. 
من جانبه، قال بدر �سليم �سلطان العلماء: 
ي�����س��ع��دين ت��ع��ي��ني اإ���س��م��اع��ي��ل ع���ب���داهلل يف 
واأنا  ل�سرتاتا،  التنفيذي  الرئي�ض  من�سب 
على ثقة تامة بقدرته على قيادة ال�سركة 
لتحقيق املزيد من االإجنازات والنجاحات 
يف م��رح��ل��ة ال��ن��م��و امل��ق��ب��ل��ة. وق���د �ساهمت 
متميزة  اأع��م��ال  بيئة  تاأ�سي�ض  يف  �سرتاتا 
لقطاع �سناعة الطريان يف مدينة العني، 
لتحقيق  االن����ط����الق  م����ن  مي��ك��ن��ه��ا  مم����ا 
مكانتها  وتعزيز  امل�ستقبلية  طموحاتها 
الرائدة  ال�سركات  التناف�سية كواحدة من 
من  ال��ط��ائ��رات  هياكل  اأج����زاء  ت�سنيع  يف 

املواد املركبة على امل�ستوى العاملي.
وك����ان ع���ب���داهلل ق���د ���س��غ��ل م��ن�����س��ب نائب 
منذ  �سرتاتا  ل��سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
م�سوؤولية  ت��وىل  حيث   ،2016 ف��رباي��ر 
بناء قدرات ال�سركة لبلوغ املرحلة املقبلة 
بها،  التجاري  الق�سم  وتوجيه  النمو،  من 

وتعزيز اخلدمات االإدارية، واالإ�سراف على 
توليه  منذ  ع��ب��داهلل  ورّك���ز  ال�سركة.  اأداء 
امل�ستقبل  م�سنع  ب��ن��اء  على  املن�سب  ه��ذا 
)�سرتاتا 2.0( يف نربا�ض - جممع العني 

ل�سناعة الطريان. 
و�ستوظف الكوادر الوطنية املتميزة اأرقى 
مثل  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تطبيقات 
االإدراك���ي���ة،  واحل��و���س��ب��ة  االأمت��ت��ة  تقنيات 
اإنرتنت  وتطبيقات  ال�سخمة،  والبيانات 
التقنيات  ال�سناعية وغريها من  االأ�سياء 

يف امل�سنع اجلديد. 
ويتوقع اأن ت�سل امل�ساحة النهائية للم�سنع 
اأن  األ��ف مرت مربع على   60 اإىل ح��وايل 

يبداأ عملياته بحلول عام 2020.  
اجلديد،  املن�سب  يف  تعيينه  على  وتعليقاً 
ق���ال اإ���س��م��اع��ي��ل ع��ب��داهلل: اإن���ه مل��ن دواعي 
ال�سخم  ال��ع��م��ل  ه���ذا  اأوا����س���ل  اأن  ف��خ��ري 
يف  املتميزة  الوطنية  الكوادر  بداأته  ال��ذي 
وا�ستطاعت  العلماء  ب��در  ب��ق��ي��ادة  �سرتتا 
املتميزة  امل��ك��ان��ة  م��ن خ��الل��ه حتقيق ه��ذه 
اأجزاء  ت�سنيع  يف  رائ��دة  ك�سركة  ل�سرتاتا 
جلّياً  من��وذج��اً  لتكون  ال��ط��ائ��رات،  هياكل 
الذي  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��وع  نهج  لتحقيق 

تتبناه اإمارة اأبوظبي.

النظم  وكفاءة  اأداء  تطوير  ور�سة  " تنظم  االإمارات  "�سيجري 
الكهربائية بالتعاون مع ال�سبكة االأوروبية اخلليجية للطاقة النظيفة

•• اأبوظبي-الفجر:

اأداء  تطوير  درا���س��ة  جلنة  الطاقة،  تنظم  لكفاءة  العربي  اليوم  مبنا�سبة 
لنظم  اخلليجية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  للجنة  ال��ت��اب��ع��ة  الكهربائية  ال��ن��ظ��م  وك��ف��اءة 
االأوروبية  ال�سبكة  " وبالتعاون مع  " �سيجري اخلليج  الكهربائية  الطاقة 
اأبوظبي للنقل  النظيفة، ور�سة علمية يف م�سرح �سركة  اخلليجية للطاقة 
اأبوظبي وذلك  �سركات هيئة مياه وكهرباء  " تران�سكو" اإح��دى  والتحكم  
 " اللجنة  احلارثي  رئي�ض  �سامل جريب  الدكتور  الثالثاء.  واأفاد  يوم غد 
مدير دائرة امل�ساريع يف �سركة اأبوظبي للنقل والتحكم  " تران�سكو "، باأنه 
�سيتم خالل الور�سة مناق�سة ثالثة اأوراق عمل رئي�سية : االأوىل �سيقدمها 
الربوفي�سور هاري�ض دوكا�ض من اجلامعة الوطنية  الفنية يف اأثينا بعنوان 

اخلطط  اإىل  البيانات  حتليل  من   "
والورقة   ، الطاقة"  الإدارة  العملية 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  �سيقدمها  ال��ث��ان��ي��ة 
بعنوان  م�����س��در  معهد  م��ن  ط��ه��ب��وب 
من  ال�����س��ب��ك��ات  ا���س��ت��ق��رار  " حت�����س��ني 
للقدرة  ال�����س��ام��ل  التخطيط  خ���الل 
الثالثة  وال�����ورق�����ة   " ال��ت��ع��وي�����س��ي��ة 
�سلطان  الدكتور  الباحث  �سيقدمها 
ال��ك��ع��ب��ي امل��ب��ت��ع��ث م���ن ���س��رك��ة العني 
بعنوان   ، م�سدر  معهد  اإىل  للتوزيع 
م�سادر  لدمج  املثايل  التخطيط   "
التوزيع  �سبكات  يف  املتجددة  الطاقة 
الدكتوراة  اأط���روح���ة  وه���ي  ال��ذك��ي��ة. 

اخلا�سة.
موؤمترات  لنجاحات  ا�ستمرارا  يعد  الور�سة   عقد  اإن  اإىل  احلارثي   واأ�سار 
العلمية  املحاور  ت�ساهم  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  ال�سنوية،  �سيجري  وور���ض 
لقطاع  امل�ستمر  التطور  حتقيق  يف  الور�سة   ه��ذه  يف  املطروحة  والبحوث 
اخلليج   �سيجري  اأن�سطة  ب���اأن  علما  اخل��ل��ج.،  دول  يف  الكهربائية  الطاقة 
�سوف ت�سهد مزيدا من التنوع، حيث تنظم اللجنة االإقليمية لنظم الطاقة 
اإيجاد  بهدف  العمل  وور����ض  التدريبية  ال���دورات  م��ن  العديد  الكهربائية 
احللول املنا�سبة لل�سعوبات الفنية والتطبيقية لقطاع الطاقة الكهربائية 
يف دول جمل�ض التعاون.. اإ�سافة اإىل م�ساركتها يف اأن�سطة وفعاليات �سيجري 

العاملية وجلان �سيجرى العربية االأخرى. 
ومن اجلدير بالذكر  اأن اللجنة ت�سدر جملة علمية با�سم "كهرباء اخلليج" 
يف  الكهرباء  واح�ساءات  معلومات  على  حتتوي  �سنوية  اإح�سائية  ون�سرة 
دول املجل�ض وت�سجع اللجنة االأع�ساء املنت�سبني يف جلان الدرا�سة التابعة 
من  املختلفة  منابرها  طريق  ع��ن  بحوثهم  ن�سر  على  العاملية  ل�سيجري 

دوريات علمية وموؤمترات وندوات �سنوية . 
واأ�ساد رئي�ض اللجنة بامل�ساهمات القيمة التي تقدم بها الباحثون واملهند�سون 

من اجلامعات واملوؤ�س�سات وال�سركات ذات ال�سلة مبجال الكهرباء .
م�سريا اإىل اأن �سيجري اخلليج يعترب رافدا مهما من روافد املجل�ض العاملي 
 " ا�سم  عليه  يطلق  وال���ذي  ال��ع��ايل  اجلهد  ذات  الكهربائية  الطاقة  لنظم 

�سيجري " ومقره العا�سمة الفرن�سية باري�ض. 
بت�سجيع  تهتم  الكهربائية  الطاقة  لنظم  االإقليمية  اللجنة  اأن  اأو�سح  كما 
خا�سا  اهتماما  تويل  كما  الكهربائية،  الطاقة  جمال  يف  العلمية  البحوث 
الفنية  امل�ساكل  معاجلة  يف  ت�ساهم  بحيث  امل��وؤمت��رات  مو�سوعات  باختيار 

املرتبطة بالظروف املناخية والبيئية ال�سائدة يف املنطقة . 
وي��ع��ت��رب ال��ي��وم ال��ع��رب��ي ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة م��ب��ادرة ع��رب��ي��ة ت��ه��دف اىل زيادة 
وياأتي  العربية  املنطقة  يف  الطاقة  كفاءة  وتقنيات  ممار�سات  حول  الوعى 
تنمية  اإىل  الرامية  للكهرباء  العربي  ال���وزاري  املجل�ض  الأه���داف  حتقيقاً 
اإن��ت��اج ون��ق��ل وت��وزي��ع الكهرباء من  ال��ت��ع��اون وتن�سيق اجل��ه��ود يف جم���االت 
خالل جمموعة من االإجراءات، منها ت�سجيع تر�سيد ا�ستخدامات الطاقة 

الكهربائية يف الدول العربية. 

•• كارتاجينا - كولومبيا-وام:

للمناطق  ال��ع��امل��ي��ة  "املنظمة  اخ��ت��ت��م��ت 
اأعمال  اأم�ض االول  دبي  احلرة" ومقرها 
الثالث  ال�������س���ن���وي  وامل����ع����ر�����ض  امل����وؤمت����ر 
اأقيم على مدى ثالثة  وال��ذي  للمنظمة 
اأنديا�ض  دي  ك��ارت��اج��ي��ن��ا  م��رك��ز  يف  اأي����ام 

للموؤمترات يف كولومبيا .
الزرعوين  حممد  الدكتور  �سعادة  وك��ان 
احلرة  للمناطق  العاملية  املنظمة  رئي�ض 
قد افتتح املوؤمتر اإىل جانب خوان مانويل 
ماك  وبرو�ض  كولومبيا  رئي�ض  �سانتو�ض 
الوطنية  االأعمال  جمعية  رئي�ض  ما�سرت 

. "ANDI" يف كولومبيا
واأق���ي���م ه����ذا احل����دث ال����ذي ي��ه��دف اإىل 
حتديد االآفاق امل�ستقبلية للمناطق احلرة 
يف العامل حتت �سعار "اجليل القادم من 
املناطق احلرة" وذلك للمرة االأوىل خارج 

دولة االإمارات .
وحظي املوؤمتر مب�ساركة اأع�ساء املنظمة 
العاملية للمناطق احلرة و�سخ�سيات من 
اأب����رز اخل����رباء االق��ت�����س��ادي��ني يف العامل 
امل�سوؤولني  وك���ب���ار  ال�����س��ي��ا���س��ة  و����س���ن���اع 
احلكوميني واملوؤ�س�سات االأكادميية واأكرث 
ب��ل��دا حول   51 850 م��ن��دوب��ا م��ن  م��ن 
العامل وتخلله كلمات ل�31 متحدثا على 

امل�ستوى العاملي .
وت�����ربز اأه���م���ي���ة ن�����س��خ��ة ه����ذا ال���ع���ام من 
امل���وؤمت���ر يف ك��ون��ه مي��ث��ل م��ن�����س��ة حيوية 
واملنظمات  العاملية  املناطق احلرة  جلذب 
التجارية  وال��ه��ي��ئ��ات  االأط����راف  م��ت��ع��ددة 
حتت �سقف واحد للبحث يف �سبل التعاون 
بناء  اأج��ل  االأفكار من  وتبادل  والتطوير 
روؤي��ة حم��ددة مل�ستقبل املناطق احل��رة يف 

العامل .
جل�سات  �ست  وامل��ع��ر���ض  امل��وؤمت��ر  تخلل  و 
ن��ق��ا���ض وث��م��اين ور����ض ع��م��ل مت التطرق 

ل��ل��ح��د من  امل���ت���اح���ة  ال�����س��ب��ل  اإىل  ف��ي��ه��ا 
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د ت��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا اأعمال 
وا�ستك�ساف  ج��ه��ة  م���ن  احل����رة  امل��ن��اط��ق 
ل��ت��و���س��ي��ع قطاع  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ف���ر����ض 
ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار م��ن ج��ه��ة اأخ���رى 
. وم����ن امل��وا���س��ي��ع ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي مت 
طرحها خالل اجلل�سات اال�سرتاتيجيات 
وامل��ن��ه��ج��ي��ات ال���ت���ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى جعل 
ملزاولة  االأف�سل  الوجهة  احل��رة  املناطق 
وبناء  لالبتكار  حا�سنة  وبيئة  االأع��م��ال 
قدرات الريادة وتعزيز الدور االقت�سادي 

للمناطق احلرة .
ومت اإلقاء ال�سوء على اأهمية اال�ستدامة 
ووجهات نظر اخلرباء الرواد حول طرق 
املناطق احلرة  تطوير اجليل القادم من 

اإىل جانب موا�سيع اأخرى عديدة .

و غطت ور�ض العمل عددا من املوا�سيع 
الرئي�سة اأبرزها فر�ض االأعمال يف املناطق 
احلرة يف دولة االإمارات ومناطق التجارة 
اخلارجية يف الواليات املتحدة االأمريكية 
واملناطق احلرة يف اأوروبا وا�سرتاتيجيات 
واالأداء  اال�ستدامة  ب��ني  التكامل  تعزيز 
االقت�سادي واالجتماعي للمناطق احلرة 
اإىل جانب االأمن واأنظمة املناطق احلرة 
واإجراءات ال�سالمة لتوفري نظام اإ�سدار 

�سهادات اآمن لدى املناطق احلرة .
تنظيمه  مت  احل�������دث  ه������ذا  اأن  ي����ذك����ر 
الرابطة  امل�سيف  الع�سو  مع  بالتن�سيق 
كولومبيا  يف  ل��ل�����س��ن��اع��ي��ني  ال���وط���ن���ي���ة 

. "ANDI"
وي�سم قطاع املناطق احلرة يف كولومبيا 
 25 من  اأكرث  مناطق حرة متثل   108

حرة  منطقة   400 جمموع  م��ن  باملائة 
لذا  الالتينية  اأمريكا  يف  حاليا  موجودة 
ا�ستفاد  ذهبية  فر�سة  احل��دث  ه��ذا  ك��ان 
االأعمال  رج���ال  ك��ب��ار  م��ن  ال��ع��دي��د  منها 

الكولومبيني .
االإدارة  وجمل�ض  املنظمة  اأع�����س��اء  وك���ان 
قد اجتمعوا يف اليوم االأخري من املوؤمتر 
اجتماعني  ع���ق���د  مت  ح���ي���ث  وامل����ع����ر�����ض 
للجمعية العامة االأول ا�ستثنائي والثاين 

اختتامي الأعمال اجلمعية .
وق�����د دع�����ا االأع���������س����اء ل��ل��ت�����س��وي��ت على 
النظام  ع���ل���ى  امل���ق���رتح���ة  ال���ت���ع���دي���الت 
االأ�سا�سي للمنظمة حيث �سوتوا باأغلبية 
�ساحقة ل�سالح تغيري مدة والية الرئي�ض 
من �سنتني اإىل 4 �سنوات اإ�سافة اإىل منح 

مقعد دائم ملدينة دبي يف املجل�ض .

تروؤ�سه  خالل  الزرعوين  الدكتور  هناأ  و 
االأع�ساء   .. العمومية  اجلمعية  اجتماع 
اأب���رز معامله  امل��وؤمت��ر ملخ�سا  على جن��اح 
واأن�سطة املنظمة واإجنازاتها خالل العام 
املا�سي حيث وافق االأع�ساء على التقرير 
لعام  وامليزانية  املالية  والبيانات  ال�سنوي 
2017 والتعديالت على عقد التاأ�سي�ض 
�ستكون  اأن بر�سلونة  الزرعوين  اأعلن  و   .
العام  يف  ل��ل��م��وؤمت��ر  امل�����س��ي��ف��ة  ال����دول����ة 
ل�سعادة  امل��ن��ظ��م��ة  ع��ل��م  و���س��ل��م   2019
اأنطوين فريي االأمني العام لكون�سور�سي 

بر�سلونة ورئي�ض وفد اإ�سبانيا .
واأ�سار اإىل اأن الدورة القادمة من املعر�ض 

واملوؤمتر �ستعقد يف مدينة دبي .
تواكب  اأن  احل���رة  امل��ن��اط��ق  "على  ق���ال  و 
امل��ت�����س��ارع��ة يف ع��امل��ن��ا احلايل  ال��ت��غ��ريات 
وفعاليتها"  ان��ت��اج��ي��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ل��ت��ح��اف��ظ 
تكمن يف  احل���دث  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��ن��وه��ا   ..
توفري روؤى قيمة حول كيفية التخطيط 
وكيفية  احل�����رة  ل��ل��م��ن��اط��ق  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
االحتياجات  لتلبية  وت�سغيلها  تطويرها 
اجلديدة والت�سدي للتحديات القادمة .

للمناطق  العاملية  املنظمة  ال��ت��زام  واأك���د 
ب�ساأن  احل���وار  وتي�سري  بت�سجيع  احل���رة 
للم�سي  اتخاذها  يتعني  التي  اخلطوات 
ديناميكية  على  اأج��ل احلفاظ  قدما من 
وت����ط����ور ومن�����و ق���ط���اع امل���ن���اط���ق احل����رة 
املنظمة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر   . ال��ع��امل  يف 
م�سالح  متثل  احل���رة  للمناطق  العاملية 
العامل  اأن��ح��اء  احل���رة يف جميع  امل��ن��اط��ق 
ك��م��ا ت��ت��ي��ح الأع�����س��ائ��ه��ا اال����س���ت���ف���ادة من 
جمموعة من اخلدمات االإ�سافية اأبرزها 
واالط����الع  وامل�����س��ورة  الت�سغيلي  ال��دع��م 
والدرا�سات  ال�����س��ن��اع��ة  اإح�������س���اءات  ع��ل��ى 
جانب  اإىل  اخل�����رباء  واآراء  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة 
الدورات التدريبية وفر�ض التوا�سل مع 

املناطق احلرة االأخرى .
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/243  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-برانابي�ض راج��ان دا���ض م��ان��ور  اج��ان 2-ج��وب��ا دا�ض  
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف االإمارات االإ�سالمي �ض م ع 
وميثله : احمد ح�سن رم�سان اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة  مببلغ وقدره )1613790.09 درهم( والفائدة والر�سوم وامل�ساريف 
واالتعاب.   وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د  املوافق  2017/5/14   ال�ساعة 
11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/193 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-�سوجا احمد الفي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف 
اأق��ام عليك  اآل علي   قد  : احمد ح�سن رم�سان  ع وميثله  م  اال�سالمي �ض  االإم���ارات 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1943392.23 درهم( 
التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سواغل واحلكم  للمدعيان خاليا من  العقار  وت�سليم  االج��ارة  اتفاقية  وانهاء وف�سخ 
امل��واف��ق  2017/5/17   االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سة  بكافة طلباتهم.   وح��ددت  للمدعيان 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1193  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ا�ض ا�ض ار انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م وميثلها كال 
، �سيجو راج��  راجان كو�سيبارامبات ب�سفتهم مديرين  من /جاجناياه بورجو بورجو 
م م وميثله  ذ  بي�سة ل�سناعة احلديد - �ض  املدعي/  ان  لها جمهول حمل االقامة مبا 
: علي ابراهيم حممد احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )150.950 درهم( )مائة وخم�سون الف وت�سعمائة وخم�سون 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ ا�ستحقاق اخر �سيك بتاريخ 2016/4/29 
والزامها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض    2017/5/10
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1979  عمايل جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بوديوم - فرع �سركة بوجاتي - �ض ذ م م  جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى  االقامة مبا ان املدعي / منال ح�سن حممود ح�سن   قد 
وتذكرة  دره���م(   57585( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  وات���ع���اب امل��ح��ام��اة  رقم 
اخلمي�ض   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB171268626AE(ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال��ق��ا���س��ي   مبكتب  ���ض   8.30 ال�ساعة    2017/5/18 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/707   تنفيذ جتاري  
ال�سيارات - ذ م م  2-ن��واف حممد احمد  ا�ض لتاأجري  املنفذ �سدهما/1- جي تي  اىل 
الدين  التنفيذ/عالء  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  احلمادي  م��ريزا  حممد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اإبراهيم   حممد  �سفيع   : وميثله  خليفة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2895310( درهم بالت�سامن  اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة - ب�سحة وتثبيت اأمر احلجز التحفظي رقم 220 ل�سنة 2016 
جتاري واملوقع على الرخ�سة التجارية العائدة للمدعي عليها الثانية ومركباتها لدى 
هيئة الطرق واملوا�سالت واأر�سدتها لدى بنك ام القيوين وبنك االإمارات دبي الوطني.   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�صر 
اىل املدعي عليه : النمر لتخلي�ض املعامالت 

حيث ان املدعية  :  حنان ب�سرى 
اخليمة  راأ����ض  كلي  ع��م��ايل   2017/21 رق��م  العمالية  ال��دع��وى  اأق���ام  ق��د 
اىل  للح�سور  اعالمكم  تقرر  وحيث   ، العمالية  مب�ستحقاته  للمطالبة 
راأ�ض  مكتب  العمل  وزارة  الكلية(  العمالية  )ال��دائ��رة  العمالية  املحكمة 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  ويف  م  املوافق 2017/5/16  الثالثاء  يوم  اخليمة 
اإر�سال وكيل عنك يف  الوقت املحدد  حالة تخلفك عن احل�سور او عدم 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
 حرر بتاريخ 2017/5/3 

           مدير  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اخطار بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2011/1114 
اىل املحكوم عليه : �سفاري للعقارات  2( ل�ساحبها هاين خليفة علي القيزي 
الفال�سي - ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد 
اأ���س��درت بحقك حكما يف ال��دع��وى رق��م 2010/738 م��دين )ج��زئ��ي( - يق�سى 
باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )855518( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، وحيث 
ان املحكوم لهما /1-انيتا جوبتال اوم ميتال 2-ا�سيم جوبتا �سوريندرا كومار ،  
اأنت  التنفيذ حتت رقم 2011/1114 لذا  قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل 
املبلغ املحكوم به خالل )30( يوما من تاريخ ن�سر االخطار ويف  مكلف ب�سداد 
حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة 

لتنفيذ احلكم ح�سب اال�سول. 
 قلم التنفيذ املدين - بدار الق�صاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�صاء - عجمان 
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 اإعادة اإعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2016/5998  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية
اىل املدعى عليه : عبداهلل علي - اجلن�سية : جنوب افريقيا  

املدينة اجلزئية  الدائرة  الدعوى رقم 2016/5998  م ع  يف  املدعي :ديار للتطوير �ض  بان  نعلمك 
الثانية  

قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
واربعمائة  الف  وخم�سون  )اثنان  درهم   52465.07 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
وخم�سة و�ستون درهما و�سبعة فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ اقامة الدعوى وحتى 

متام ال�سداد ، وبالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
انتم مكلفون باحل�سور امام الدائرة اجلزئية الثانية مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 

2017/5/14 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  
حتريرا يف  2017/5/3  

 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
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  اإعادة اإعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1118  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية
اىل املدعى عليه : عبداهلل حممد عبداهلل زراع  

املدينة اجلزئية  الدائرة  الدعوى رقم 2017/1118  الوطني يف  بنك االحتاد   : املدعي  بان  نعلمك 
الثانية - قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 99.512.47 درهم )ت�سعة وت�سعون الف وخم�سمائة واثنا 
ع�سر درهما و�سبعة واربعون فل�سا( والفائدة التاأخريية بواقع 12٪ �سنويا عن القر�ض ال�سخ�سي 
وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد العلي التام لكون الدين وي�ستحق عنه فوائد تاأخريية 

، وبالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انتم مكلفون باحل�سور امام الدائرة اجلزئية الثانية مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية بتاريخ 

2017/5/15 ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  
حتريرا يف 2017/5/4. 

 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل  بالن�صر
 رقم 2017/2858   

املنذر :املوؤجر : �سركة بلو باي للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر / امل�ستاأجر : �سركة / يونيك املاتي للتجارة العامة - �ض ذ م م  وميثلها 

مديرها ال�سيد/ اميان علي ا�سغر رازقيان - ايراين اجلن�سية 
العنوان : جمهول حمل االقامة - نكلف املنذر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمته وقمته )46.260( درهم كقيمة ايجارية لذلك نكلفكم بال�سداد الكامل 
للمبالغ املرت�سدة خالل 30 يوما واال �سوف ن�سطر التخاذ كافة االجراءات 
القانونية �سدكم مع ت�سمينكم اإخالء وت�سليم املاجور خايل من ال�سواغل 

مع ال�سداد للقيمة االيجارية وقد اعذر من انذر.     
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل  بالن�صر
 رقم 2017/2852   

املنذر : الزاجل للعقارات - وميثله/حممد �سفيق ابو ال�سعود �سلمان 
مبوجب وكالة م�سدقة 

املنذر اليه : رترينا ال�سرق االو�سط - العنوان : جمهول حمل االقامة 
ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار رقم �سكن عمال القوز الرابعة 
غرفة رقم 2 و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة ، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء 
املنذر  وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االن��ذار واال �سي�سطر 
القيمة  كامل  ب�سداد  املطالبة  يف  حقه  حتفظ  التي  القانونية  االج���رءات  التخاذ 
االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة 
وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات 

التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة 
  الكاتب العدل
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 اعـــــــالن 

 : خورفكان  والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
وطلب   - االإم����ارات   : اجلن�سية  ح��م��اد  بني  �سالح  حممد  م��اج��د  ع���ادل  ال�سيد/ 
خلياطة  النربا�ض  التجاري  اال�سم  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق 
ال�سارقة رخ�سة  االقت�سادية يف   التنمية  دائرة  واملرخ�ض من  وال�سيل  العبايات 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة   1993/2/22 بتاريخ  ال�سادر   241677 رق��م  جتارية 
بخورفكان اىل ال�سيد/ يو�سف حممد عبدالرحمن عبداهلل القوا�سي، اجلن�سية 
: االإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن 
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/17 عقاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- مي�سال رميون البيطار جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بي  ا�ض  اأت�ض  ل�سالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/3/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
املدعي مبلغ ومقداره   ي��وؤدي للبنك  بان  املدعي عليها  بالزام   : املحدودة  االأو�سط  ال�سرق  �سي 
وثمانية  دره��م  وثمانون  و�سبعة  ومائة  ال��ف  وت�سعون  و�ستة  )اربعمائة  درهما   496.187.18
يف  احلا�سلة  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   ٪9 بواقع  القانوية  والفائدة  فل�سا(  ع�سرة 
مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  وبامل�سروفات  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2017/2/15
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1829 جتاري جزئي                                                
داجن   كومار  �سونيل  وميثلها  م  م  ذ  �ض   - للمقاوالت  ال��ف��وري  �سركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
  2017/1/23 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول 
واالر�سيات  التك�سية  ملقاوالت  حممدين  جمال  ل�سالح/�سركة  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف 
املدعية مبلغ  ت��وؤدي اىل  بان  املدعي عليها  بالزام   - وميثلها جمال حممدين حممد احمد 
واربعون  واربع  درهما  وواحد وخم�سون  الفا وثالثمائة  واربعون  درهم )خم�سة   45351.44
فل�سا( وفائدة 9٪ من تاريخ 2016/3/8 م وحتى تاريخ ال�سداد ، والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

 يف  الدعوى رقم 2016/770 عقاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1- ي�سني اكرب علي كرمي  2-�سركة كاركو اوفر�سيز للتجارة - ذ  م م - جمهويل 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/29  يف الدعوى املذكورة 
مو�سوع  وملحقاتها  االج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  للتمويل  ل�سالح/امالك  اع��اله 
الدعوى و�سطب القيد العقاري الوارد يف ال�سجل العقاري اخلا�ض بالعني حمل التداعي والذي ين�ض 
املنتهي بالتملك  املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجار  على خ�سوع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة 
امل��ودع لدى دائ��رة االرا�سي واالأم��الك بدبي وال��زام املدعي عليه االأول بت�سليم العني حمل  وملحقاته 
التداعي للمدعية ، والزام املدعي عليهما االأول والثانية باأن يوؤديا للمدعية بالت�سامم مبلغ 460234.74 
درهم )اربعمائة و�ستون الف ومائتني واربعة وثالثون درهم وابعة و�سبعون فل�ض( مع الزامهما بالر�سوم 
وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/70 عقاري جزئي 
التاجر  التاجر ب�سفتها من ورثة عبيد حممد  التاجر 2-عائ�سة عبيد حممد  �سعيد حممد عبيد  املدعي عليه/1-  اىل 
3-فاطمة عبيد حممد التاجر ب�سفتها من ورثة عبيد حممد التاجر 4- زبري عبيد حممد التاجر ب�سفتها من ورثة عبيد 
حممد التاجر 5-�سفيه حممد عبيد حممد التاجر ب�سفتها من ورثة عبيد حممد التاجر 6- علياء عبيد حممد التاجر 
ب�سفتها من ورثة عبيد حممد التاجر  7- امرية عجيل ماجد ب�سفتها من ورثة عبيد حممد التاجر 8- امنه عجيل 
ماجد ب�سفتها من ورثة عبيد حممد التاجر  9-م��وزه ماجد عجيل ماجد ب�سفتها من ورثة عبيد حممد التاجر 10-
حممد ماجد عجيل ماجد ب�سفته من ورثة عبيد حممد التاجر 11- ماجد عجيل ماجد ب�سفته من ورثة عبيد حممد 
التاجر  جمهوىل حمل االقامة مبا اأن املدعي/خالد احمد حممد التاجر ال�سام�سي وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد 
املطوع - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ خالد احمد 
حممد التاجر ال�سام�سي باأحقية املدعي يف بيع ح�سته ال�سائعة يف العقار حمل الدعوى )واملبني تف�سيليا بتقرير اخلبري 
املرفق( باملزاد العلني بال�سعر االأ�سا�سي املقدر لن�سيبه ح�سب ال�سعر املبني بتقرير اخلبري ، وذلك طبقا لالجراءات املقررة 
اتعاب  درهم  املدعي عليهم مبلغ خم�سمائة  الزام  امل�سروفات مع  باملنا�سب من  واملدعي عليهم  املدعي  والزمت  بالقانون 
املحاماة  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 الق�صية رقم 2016/2121  مدين جزئي - ال�صارقة 

املدعي : وقا�ض منان خان جاويد منان خان 
املدعي عليه : الئق احمد خالق احمد 

يعلن ال�سيد اخلبري : كتاب �سعيد االحبابي 
قرار  اىل  باال�سارة   - احمد  احمد خالق  : الئق  عليه  املدعي  اىل  ال�سيد اخلبري  يتوجه 
قا�سي حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية - الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الثالثة 
بالق�سية اأعاله بندبنا كخبري هند�سي فقد حتدد موعد لالجتماع االأول واملعاينة يف يوم 
االحد املوافق 2017/5/7 م ، وذلك يف متام ال�ساعة  )4.00( الرابعة م�ساء ، مبقر مكتب 

اخلبري يف اخلبري يف املركز االإداري - بناية بريد االإمارات بالطابق الثاين - العني  
لال�ست�سفار هاتف رقم : 0503333004

م/كتاب �صعيد حممد الحبابي   
اخلبري الهند�صي املنتدب 

اجتماع خربة  
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 : رق��م  )رخ�سة   ، )�����ض.ذ.م.م(  ح��رة  منطقة  جيفت�ض  بزن�ض  جلوبال  ادل��ر  �سركة/ 
 ، املتحدة   العربية  االإم���ارات  دول��ة   ، دب��ي   ، دب��ي لالعالم  والكائنة مدينة    )20777
املذكورة  ال�سركة  ه��ذه  ترغب  االإب��داع��ي��ة،  للمجمعات  دب��ي  �سلطة  ل��دى  واملرخ�سة 
اإجتماعه  يف  االإدارة  جمل�ض  بوا�سطة  اإت��خ��اذه  مت  وال���ذي  للكافة  ق��راره��ا  اإع���الن  يف 
تهيب   ، لذلك  وفقاً  ال�سركة.  اإغ��الق وحل  ب�ساأن   2017/04/ 28 بتاريخ  ال��ذي عقد 
تقدمي  عليه  مواجهتها  فى  مطالبات  اأى  ولديه  باالأمر  معني  طرف  ب��اأي  ال�سركة 
هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الربيد امل�سجل اأو 

االإت�سال ب� : ال�سّيد/ امتياز احل�سن جاويد
ال�سركة: م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية  �ض.ب : 91153  مكتب رقم  اإ�سم 
2403،الدور الرابع والع�سرون،برج العطار طريق ال�سيخ زايد )قريب من »دي اأي اإف 

�سي« (، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة  هاتف رقم : 043589996
info@mazca.ae :الربيد االإلكرتوين

ب�  45  االإ�سعار واملحددة  اإنتهاء فرتة  التى ترد بعد  املطالبات  النظر فى   * لن يتم 

ا�صعار ت�صفية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2016/672  تنفيذ عقاري      

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 713/2012 عقاري كلي  ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )5239952.39 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف.  

طالب االعالن : طالب التنفيذ : �ساروجي راين بروتري�ستون 
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- �سركة نيوورلد انفي�ستمنت ليمتد - جمهويل 
حمل االقامة  مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على العقار العائد اليكم 
بياناتها )ار�ض رقم 40 - مبنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة - الوحدات 212-211-

419-502-414-417-4-412-214-21( يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء 
ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/426  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1 -�ساره ل�سناعة االن�ساءات املعدنية - �ض ذ م م 2-�سوكت علي حممد 
م   م  ذ  �ض   - املعدنية  االن�ساءات  ل�سناعة  �ساره  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته  خ��ان  عمر 
الوطني وميثله : حممد عي�سى  اأبوظبي  بنك   / املدعي  ان  االقامة مبا  جمهويل حمل 
املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  الوطني   اأبوظبي  بنك   / املدعي  ان  - مبا  ال�سويدي  �سلطان 
احلكم    2017/5/1 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
امل�سريف  بندب اخلبري   : املو�سوع  الف�سل يف  وقبل  املحكمة/  : حكمت  التايل  التمهيدي 
املخت�ض �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة. 
: 9 �سباحا يف  ال�ساعة 30  املوافق 2017/5/15   املحكمة جل�سة يوم االثنني  وح��ددت لها 

القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي امانة اخلبري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/789  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-جنيبة عبداهلل حممد �سليمان البلو�سي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدها بان توؤدي للبنك املتنازع 
 2016/9/4 تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   267.998.01( وق��دره  مبلغ 
احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  وم��ن  الدعوى  رف��ع  تاريخ  وحتى 
ال�ساعة  املوافق  2017/5/15  االثنني   يوم  لها جل�سة  املعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/650  جتاري كلي               
االقامة  حمل  جمهول  ا�سماعيل  ربيع  ا�سماعيل  1-م��ريه   / عليه  املدعي  اىل 
�سلطان علي  : فهد  ع وميثله  م  ���ض   - الوطني  االحت���اد  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
لوتاه - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
 ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   637843( وق��دره 
االثنني   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق   تاريخ  من 
املوافق 2017/5/15  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2017/723  جتاري كلي 
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج����ورج ي��وري�����ض بريك�ض جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
�سلطان  م ع وميثله : حممد عي�سى  الوطني - �ض  راأ���ض اخليمة  املدعي/ بنك 
ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )500058.44 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪12 
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
املوافق  2017/5/15 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/561  جتاري كلي 
املحدودة )�سركة منطقة حرة( 2-عرب  التوزيع  البحار خلدمات  املدعي عليه / 1-عرب  اىل 
البحار العاملية لل�سناعات احلديدية - �ض م م 3-�ساندان بانريجي - ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي 
املدعي/  ان  ال�سخ�سي - جمهول حمل االقامة مبا  الكفيل  بانريجي - ب�سفتها  4-�سيمرت 
بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )44.829.211.53 درهم( كما 
يف تاريخ 2017/3/1 مع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى 
كفالة.   ب��ال  املعجل  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  ال��ت��ام  ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ  وم��ن 
 Ch1.C.15 وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2017/5/14  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/125  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سمان للمقاوالت - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ �ض �ض لوتاه للخر�سانة اجلاهزة - �ض ذ م م وميثله : عبداهلل خمي�ض 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  اآل علي - قد  الناخي  غريب 
املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل والت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
)1.541.464.50 درهم( مع الفوائد القانونية بواقع 12٪ من تاريخ اال�ستحقاق 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.15 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   9.30 ال�����س��اع��ة    2017/5/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/716  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-تو�ض العاملية �ض م ح ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية تو�ض للتجارة العامة - �ض 
���ض( ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية  م  د  م  ال تي )تو�ض وورل��دواي��د  م  م 2-تو�ض وورل��دواي��د جي  ذ 
تو�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م  3-منوهر رام�سند رام�سنداين ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية تو�ض 
للتجارة العامة - �ض ذ م م  4- رام�سانداين ناراين رام �ساند ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية تو�ض للتجارة 
التجاري وميثله : حممد  ابوظبي  بنك  املدعي/  ان  االقامة مبا  م - جمهويل حمل  م  ذ  �ض   - العامة 
عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
والتكافل مببلغ وقدره )4.657.363.89 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ �سنويا 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/5/15 ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1025 ا�صتئناف جتاري   
اجلنيبي  جمهول  م��ب��ارك  �سعيد  م��ب��ارك  1-ح��م��د  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
اأب��وظ��ب��ي اال���س��الم��ي وميثله  امل�ستاأنف /م�����س��رف  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
:عبا�ض مهدي ال�سيد خلف الطاهري  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 2016/485 جتاري كلي بتاريخ 2016/6/26  وحددت لها 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة  املوافق 2017/5/28   جل�سه يوم االح��د  
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/45  ا�صتئناف تظلم جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-مطبعة فوك�ض ميديا - �ض ذ م م 2-انور �سبري يو�سف 
 �سيتيار تودى ب�سفته كفيل �سامن ملديونية مطبعة فوك�ض ميديا  �ض ذ م م  
وميثله  الوطني  ابوظبي  /بنك  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد   :
وحددت    2017/2/20 ب��ت��اري��خ  جت���اري  تظلم   2016/559  : رق��م  ب��ال��دع��وى 
بالقاعة  ال�ساعة 17.30 م�ساء  املوافق 2017/6/7    االربعاء   يوم  لها جل�سه 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال  رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12013 بتاريخ 2017/5/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/74  ا�صتئناف تظلم جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جي تي ات�ض جلوبال تريد هاو�ض - �ض ذ م م 2-كور�ض 
�سيد مو�سى  منتظر ب�سفته كفيل �سامن ملديونية جي تي ات�ض جلوبال تريد 
هاو�ض - �ض ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف ابوظبي 
اال�سالمي وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد ا�ستاأنف القرار/ 
بتاريخ   وحددت  تظلم جت��اري    2017/80  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم 
بالقاعة  م�ساء    17.30 ال�ساعة   2017/6/7 املوافق  االرب��ع��اء   يوم  لها جل�سه 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال  رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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�سيخة بنت �سيف تكرم الفائزات بجائزة ح�سة بنت حممد للقراآن الكرمي

االحتاد الن�سائي العام ي�سلط ال�سوء على الرتاث االماراتي يف مو�سم طانطان الـ 13 

يف حما�شرة مبركز �شلطان بن ز�يد 

عبد العزيز اجلبوري يتحدث حول 
م�سئولية الن�سر للق�سايا املجتمعية 

بال�سحافة االإماراتية 
•• ابوظبي-الفجر:

يوم  زاي��د  بن  �سلطان  ينظم مركز   2017 للعام  الثقايف  اط��ار مو�سمه  يف 
للق�سايا  الن�سر  م�سئولية   « بعنوان  حما�سرة  اجل���اري  مايو   9 الثالثاء 
خلف  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  يقدمها   « االإم��ارات��ي��ة  بال�سحافة  املجتمعية 
اجلبوري رئي�ض ق�سم العالقات العامة واالإعالم بكلية االمارات للتكنلوجيا 
يف  بالبطنب  امل��رك��ز  مبقر  م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  عند  وذل��ك  ابوظبي  يف 

ابوظبي .
نقل  يف  ال�سحافة  دور  اىل  امل��ح��ا���س��رة  يف  اجل��ب��وري  ال��دك��ت��ور  و�سيتطرق 
النظريات  من  ع��دد  اىل  اإ�سافة  بالتنمية  وعالقتها  املجتمعية  االح���داث 
 ، ل��الإع��الم  الوطني  املحل�ض  ودور  الن�سر  وق��وان��ني  ذل��ك  ب�سان  االإعالمية 
اإ�سافة اىل امثلة الأهم الق�سايا التي تناولتها ال�سحافة االإماراتية يف هذا 

املجال .
ال��دك��ت��وراة يف االع����الم م��ن ج��م��ه��وري��ة م�سر  ي��ذك��ر ان اجل��ب��وري يحمل 

العربية،
 ودر�ض القانون يف لندن وال�سريعة يف دم�سق ، ويراأ�ض حاليا ق�سم االإعالم 
ون��دوات يف  وا�سعة وحما�سرات  ول��ه خ��ربات   ، للتكنلوجيا  االم���ارات  بكلية 
جم��ال االإع���الم ، كما ل��ه ع��دة موؤلفات اك��ادمي��ي��ة. وه��و ع�سو يف ع��دد من 

اجلمعيات ال�سحفية العربية.

�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  ح��رم  �سهدت 
بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب ال�سمو 
�سيف  ب��ن��ت  �سيخة  ال�سيخة  ال��دول��ة  رئ��ي�����ض 
االأعلى  الرئي�ض  نائب  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  ال�سيخ  ملوؤ�س�سة 
ام�ض  �سباح  والعلمية  االإن�سانية  ل��الأع��م��ال 
ال�ساد�سة  ال���دورة  يف  ال��ف��ائ��زات  تكرمي  حفل 
جلائزة » ال�سيخة ح�سة بنت حممد اآل نهيان 
للقراآن الكرمي 2017« وذلك بح�سور عدد 
الذي   - احل��ف��ل  نظم   . ال�سيخات  م��ن  كبري 
يف  للبنات  ال�سهب  مدر�سة  م�سرح  على  اأقيم 
موؤ�س�سة  يف  العليا  اللجنة   - خليفة  مدينة 
االإن�سانية  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  وال��ع��ل��م��ي��ة 
لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف وذلك مواكبة 

لفعاليات عام اخلري.
واأ�����س����ادت ال�����س��ي��خ��ة ���س��ي��خ��ة ب��ن��ت ���س��ي��ف - يف 
الدولة  ب��اه��ت��م��ام   - ك��ل��م��ت��ه��ا خ���الل احل��ف��ل 

باملبدعني واملتميزين يف �ستى املجاالت.
 وق��ال��ت يف حل��ظ��ات االأن�����ض وال��ط��م��ان��ي��ن��ة .. 
.. يرجع �سدى  ال��روح��ي  الرقي  اأوق���ات  ويف 
والروح  ال�سمع  يف  املقد�ض  الرتتيل  مقامات 
اآي  وي���ت���وارد ع��ل��ى خ��واط��رن��ا م��ا تي�سر م��ن 
الذكر احلكيم نرتمن به يف خلوتنا و�ساعات 
�سماء  نحلق يف  اأننا  ن�سعر  .. عندها  �سفائنا 
.. تلك حلظات متر علينا  ال��راح��ة واخل��ل��ود 
وعلى كل حمب لكالم اهلل عز وجل.. جتول 
يف القلوب مب�سحة اللطف والعناية االإلهية » 
.واأ�سافت ال�سيخة �سيخة بنت �سيف : هنيئا 
لكم مقام الرفعة وهنيئا لكن مقام اقراأ ورتل 
.. وك��ل فرد  وارت��ق كما كنت ترتل يف الدنيا 
واالأخرة  اأعماله  باأخري  االآخ��رة  م�سوار  يبداأ 
عندكن مزينة منورة معطرة بدروب القراآن 
حفظا وعلما وعمال.وقالت : اأهال بكن بناتي 
ح�سة  ال�سيخة  م�سابقة  رح��اب  يف  الغاليات 
دولة  اأه��ال بكن يف رح��اب   .. الكرمي  للقراآن 
ل��رف��ع �سوية  ال��ت��ي ت�سعى ج��اه��دة  االإم�����ارات 
واحتواء كل �ساحب قدر  واملبدعني  االإب��داع 
رفيع على اأي م�ستوى من م�ستويات العطاء 
الوالد الغايل  .. تلك م�سرية بداأها  والرقي 
اآل نهيان  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  املغفور 
وم���ن ب��ع��ده ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض ال��دول��ة »حفظه 
اأخ���وي���ه �ساحب  م���ن  ط��ي��ب��ة  اهلل« ومب��ع��ون��ة 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
ال�سمو  و����س���اح���ب  اهلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 

واأ����س���ح���اب ال�����س��م��و ح��ك��ام االإم�������ارات الذين 
ق��دم��وا ك��ل جهد وك��ل رع��اي��ة مل�سرية التقدم 
ب���ارك اهلل   : .واأ����س���اف  اإم��ارات��ن��ا احلبيبة  يف 
جميعا  ناأمل  التي  حياتكن  خطوات  يف  لكن 
اأن تكون مباركة بربكة القراآن الكرمي الذي 
هو �سرع وطريق ونهج و�سبيل وبارك ربي يف 
اأهلكم الذين �سجعوكن على امل�سي يف دروب 
القراآن املجيد.وتقدمت ال�سيخة �سيخة بنت 
جهد  اأي  يف  ���س��اه��م  م��ن  ل��ك��ل  بال�سكر  �سيف 
مبذول الإجناح هذه اجلائزة .. داعية املوىل 
اأن يجعل اخلري والربكة و�سعادة الدارين يف 
�سواء  كثريا  اأو  قليال  ق��دم  من  كل  �سحيفة 
ممن علمنا جهودهم اأو ممن غابت جهودهم 
خلف كوالي�ض العطاء راجني اخلري من اهلل 
الغ�ساين  منى  اأ���س��ادت  جهتها  .م��ن  للجميع 
ال��دي��ن��ي��ة يف  وامل���راك���ز  امل��ع��اه��د  اإدارة  م��دي��ر 
الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف 
باملبادرة ال�سنوية ل�موؤ�س�سة �سلطان بن خليفة 

االإن�سانية والعلمية بتنظيم هذه اجلائزة .
االأولية  الت�سفيات  اإىل  و�سل  اإن��ه  اأ�سافت  و 
للم�سابقة على م�ستوى الدولة 161 طالبة 
واملناطق ممن  واملدار�ض  املراحل  يف خمتلف 
ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ن ����س���روط امل�����س��اب��ق��ة وف����ازت 
ومن  15جن�سية  م��ن  ف��ت��اة   80 ب��اجل��ائ��زة 

�سمنهن جمموعة من ذوات الهمم .وت�سمن 
م�سرية  عن  توثيقي  فيلم  عر�ض  االحتفال 
�سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة  وكرمت  اجلائزة 
يف نهاية االحتفال الفائزات والهيئة العامة 

لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف.
على  اجلائزة  يف  الفائزات  اأ�سماء  يلي  وفيما 
�سعيد » الفرع االأول« .. مرمي حممد عثمان 
اأحمد واآ�سيا بنت كاميلو مايا نرثيام ورحمة 
مازويل  ح�سن  و�سكينة  حممد  ربيع  حممد 
وماهيتاب  حممود  نظمي  اإبراهيم  م��رمي  و 
اإي��ه��اب عبد احلميد وم��رمي وليد ج��اد عبد 
ال�سايف  عبد  ال�سحات  ال�سيد  علياء  و  الباقي 
و �سمية حممد مر�سل عبد القدو�ض و �سارة 

اأمين ق�سام.
ملك   .. فهن  الثاين  الفرع  يف  الفائزات  اأم��ا 
ها�سم عبد الغني عمران و اأبرار ع�سام عبد 
الغني عبد اخلالق و خديجة �سلطان حممد 
اخلوري و ليان زياد طراد .ويف الفرع الثالث 
فازت كل من .. حال خالد زكي �سعيد و�سهد 
تاج  م���رمي حم��م��د  و  ع��ل��ي  ال�سعيد  حم��م��ود 
الدين و رميان عبد اهلل اإبراهيم عبد اهلل و 
اأمل اأن�سر الدين اأن�سار الدين و �سما �سابر 
علي  هيثم  اأ�سيل  ال��ق��ادرو  عبد  ال��ب��از  م��دي��ح 
ال�سعادة و اأمنه في�سل عبد القادر املرزوقي.

و فازت يف الفرع الرابع .. �سهد وائل ال�سحات 
اأمنية  و  حممد  �سمطار  روي���دة  و  م�سطفى 
بدر  ن��ورة  و  اخل��ال��ق  عبد  الغني  عبد  ع�سام 
ح��م��دي حممد  و حبيبة  اخل��اج��ة  اهلل  ع��ب��د 
ابوح�سني  حممود  �سعيد  فاطمة  و  حممود 
و اياه بوغامني و مرمي اأمين اأحمد جابر و 
اأ�سماء عبد اهلل املرزوقي.و يف الفرع اخلام�ض 
فازت .. �سفاء خالد حممد اأحمد جربوين و 
نغم جمال عبيد فتوحي خليل و ديا فاطمة 
ال�سيد  ه�سام  رم�سان  مرمي  و  بانتودي  كانا 
وميثا حممد اأحمد �سامل �سالح �سلمى وليد 
العاطي  ال�سيد اجلندي ومرمي حممد عبد 
اجلندي و مرام حممد �سالح اأحمد و�سيماء 
حممد غالم رباين و فاطمة الزهراء ب�سري 

فراج.
و يف الفرع ال�ساد�ض نالت اجلوائز كل من.. 
فاطمة  و  الرحمن حممد عبدي  عبد  منال 
بنت �سبنم و هاجر عبد النا�سر املتويل عبد 
الرحمن و خديجة خليل اإبراهيم علي مليح 
و�سهد جمال عبد اللطيف بكر وروؤى ن�سال 
واآي���ة م��اأم��ون عبد اهلل و  اأب���و طويلة  اأح��م��د 
ورفيدة  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  حم��م��د  اأح��م��د  ح�سناء 
ح�سني  فردو�ض  و  اإ�سماعيل  حممد  منت�سر 

اأحمد ح�سن.

فر�سانة  .. خديجة  ف��ازت  ال�سابع  الفرع  ويف 
اأي����وب ف��اط��م��ة ب��ي��ف��ي واإ����س���راء ع���الء حممد 
حممد و فداء الرحمن فوزي حممد و ب�سرى 
ن��واز خ��ان و منة اهلل ظالل  �سابر اهلل �سري 
عبد العزيز حممد وخديجة عبد اهلل اأحمد 
ن��ورة جول ويل خانو ندى عطية رم�سان  و 
اأبو عو�ض ورغد �سمري دوارة واأ�سماء حممد 
 .. ف��ازت  الثامن  الفرع  العبيدي.و يف  ف��وزي 
مرعي  ورحمة  فيتيل  �ساكات  اجلنة  فاطمة 
حممد متويل و رحاب جالل عبا�ض حممد 
بيبي  عائ�سة  و  اأح��م��د  حممد  ح��امت  لينة  و 
حممد برويز و هدى جول ويل خان و�سمية 
حم��م��د ف��ي��ا���ض حم��م��د وه���اج���ر حم��م��د تاج 

الدين حممد وغادة اأ�سرف را�سي اإبراهيم.
عبد  فاطمة   .. التا�سع  ال��ف��رع  يف  ف���ازت  كما 
ر�سيد  بنت  �سيدة  ورفيعة  ح�سن  حبيب  اهلل 

و�سديل عبد الرحمن حممد املحمود.
اأما الفائزات من �ساحبات الهمم يف »الفرع 
االأول » .. دانيا اأمين احلريري و كلثوم علي 
حممد و يا�سمني �سليمان حممد ويف الفرع 
الفرع  ال�����راوي ويف  م��اه��ر  ل��ب��ن��ى   .. ال���ث���اين 
العبيديل  اإبراهيم  يو�سف  اأمينة  اخلام�ض.. 
الفرع  ويف  مظفر  بهائي  ح�سني  كلثوم  واأم 

ال�ساد�ض �سابرة �سيخ �سالح باوزير .
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ي�سارك االحتاد الن�سائي العام للعام الرابع على 
لعر�ض  امل��غ��رب  يف  طانطان  مو�سم  يف  ال��ت��وايل 
احل����رف امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��ال�����س��دو والغزل 

وعتاد الالإبل .
تاأتي م�ساركة االحت��اد يف ال��دورة الثالثة ع�سرة 
امل��ل��ك حممد  ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة  للمو�سم 
ا�ستكماال  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ع���اه���ل  ال�����س��اد���ض 
جلهوده يف ت�سليط ال�سوء على الرتاث املحلي 
والتعريف  وترويجه  االم���ارات  لدولة  اال�سيل 
الرتاث  عنا�سر  ت�سجيل  يف  االإم�����ارات  بجهود 
املتحدة  االأمم  منظمة  ق��ائ��م��ة  �سمن  امل��ع��ن��وي 
للرتاث  يوني�سكو  والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية 

االإن�ساين غري املادي.
و اأو�سح عبدالرحيم الها�سمى مدير العالقات 
يف االحتاد الن�سائى العام اأن م�ساركة االإحتاد يف 
مو�سم طانطان ال� 13 تاأتى يف اإطار حر�سه على 
دعم الرتاث املحلي االأ�سيل للدولة و التعريف 
بن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  نهج  ���س��ريا على  ب��ه 
الذي   - ث����راه  - ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
الرتاث  على  للحفاظ  االأ�سا�سية  اللبنة  و�سع 
وحث االأجيال القادمة على التم�سك به وكذلك 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  توجيهات  اط��ار  يف 
الرئي�سة  العام  الن�سائى  االحت��اد  رئي�سة  مبارك 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية اال�سرية رئي�سة املجل�ض 

االأعلى لالمومة و الطفولة ودعمها لعمل املراأة 
الفعالة  امل�ساركة  على  وت�سجيعها  االإم��ارات��ي��ة 
ال��رج��ل يف جميع  اأخ��ي��ه��ا  اإىل ج��ن��ب م��ع  ج��ن��ب��ا 

جماالت تنمية املجتمع .
العامرى �سابط اول  من جانبها قالت �سمرية 
اإن االحت��اد و  ت�سويق يف االحت��اد الن�سائي العام 
لهذا  طانطان  مو�سم  يف  م�ساركته  خ��الل  م��ن 
االإجنازات  من  جملة  حتقيق  اىل  ي�سعى  العام 

من  �سواء  متعددة  م�ستويات  على  والنجاحات 
خالل ابراز جهوده يف الربامج املعنية بالتمكني 
وري����ادة امل����راأة يف دول���ة االإم�����ارات وذل���ك بهدف 
تفعيل دورها وم�ساركتها االإيجابية يف خمتلف 
مناحي احلياة عرب تذليل ال�سعوبات التي تقف 
حاجزاً من دون م�ساركة املراأة الفاعلة يف جميع 

ميادين احلياة العامة.
الن�سائي يف  اإن م�ساركة جناح االحتاد  واأ�سافت 
من  ال��ع��دي��د  تت�سمن   13 ال���  ط��ان��ط��ان  مو�سم 
الن�ساطات الرتاثية املتنوعة التي تعك�ض عراقة 
امل�ساركة  اأن  اإىل  االإم��ارات م�سرية  وتاريخ دول��ة 
املهرجان  زوار  قبل  م��ن  ك��ب��رياً  تفاعاًل  �سهدت 
و�سملت معر�ساً تاريخياً ومنطقة تفاعلية حول 

احلرف اليدوية والعرو�ض الرتاثية.
وي��ح��ر���ض ج��ن��اح االحت����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام على 
اإح��ي��اء ط��ق��و���ض ال��ع��ر���ض االإم���ارات���ي م��ن خالل 
عر�ض ت�سمن احللي واملجوهرات التي ترتديها 
ال��ع��رو���ض االإم��ارات��ي��ة يف حفل ال��زف��اف وكذلك 

نقو�ض احلناء وزهبة العرو�ض .
حاميات  برتحيب  الزهبة  بيت  عر�ض  متيز  و 
بالدخون  وا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م  ب��اجل��م��ه��ور  ال������رتاث 

وال��ع��ط��ور وع��ر���ض ج��ه��از ال��ع��رو���ض م��ن الذهب 
ال�سناديق الرتاثية زاهية االلوان  واملالب�ض يف 
االماراتية  ال��ع��رو���ض  م�ساهدة  ذل��ك  بعد  وي��ت��م 
الرتاث  حاميات  ترحيب  و�سط  زينتها  بكامل 
العرو�ض  مالب�ض  يخيط  من  ..ومنهن  حولها 
وامل���ع���ر����ض وم��ن��ه��ن م���ن ي��ق��م��ن ب��ع��م��ل احلناء 
ومنهن  القدمية  الرتاثية  بالنق�سات  للجمهور 
والتمر  بالقهوة  اجلمهور  ب�سيافة  يقمن  م��ن 
واالأكالت ال�سعبية واإ�ساعة جو رائع من البهجة 
وال��ف��رح م��ن خ��الل االه��ازي��ج ال�سعبية م��ا دفع 
الزهبة  بيت  ح��ول  بكثافة  للتواجد  اجل��م��ه��ور 
باليولة  وللم�ساركة  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����س��ور  الأخ���ذ 
الرائع  ل���الأداء  والت�سفيق  الزهبة  بيت  و���س��ط 

للعر�ض احلي للعر�ض االماراتي.
م�����س��ارك��ة حاميات  ك��ذل��ك  وي��ت�����س��م��ن اجل���ن���اح 
ال������رتاث م���ن خ����الل ور������ض ع��م��ل ع��ك�����س��ن من 
خ��الل��ه��ا احل�����رف واالأع�����م�����ال ال���رتاث���ي���ة التي 
ومن  القدم  منذ  االإماراتية  امل��راأة  بها  ا�ستهرت 
اأبرزها اخلو�ض و التلي ال�سدو و�سرد اخلراريف 

لالأطفال الزائرين وغريها من امل�ساركات.
احلرفيات  خ��ي��م��ة  اأن  ال���ع���ام���رى  واأو����س���ح���ت 

باالأعمال  ق��رب  عن  زواره���ا  تعريف  على  تعمل 
اأحد  تعد  التي  االإماراتيات  للحرفيات  اليدوية 
ال�سوف  االإماراتي كحياكة  الرتاث  اأهم معامل 

وحرفة الن�سيج اليدوية.
و ا�ستقطبت معرو�سات وم�سغوالت ال�سدو التي 
يف  الزاهية  باألوانها  االإم��ارات��ي��ني  حياة  ط��رزت 
طانطان اهتمام الكثري من الزوار ممن حر�سوا 
اأو  رائعة  فنية  لوحات  تعد  حيث  اقتنائها  على 

�سناعة  امل�ستخدمة يف  التقنيات  على  لالطالع 
هذه احلرفة التي التزال املراأة االإماراتية تلون 
م�ساركة  اإن  ال��ع��ام��رى  ح��ي��ات��ه��ا.واأ���س��اف��ت  ب��ه��ا 
االحتاد الن�سائى العام يف الدورة احلالية تتميز 
مدينة  �سكان  م��ن  للن�ساء  عمل  ور����ض  بتنظيم 
ن�ساء  اأي��دى  يتعلمن من خاللها على  طانطان 
ام��ارات��ي��ات احل���رف ال��ي��دوي��ة االإم���ارات���ي���ة مثل 
اإ�سافة  واأعمال اخلو�ض  وال�سف  والتلى  ال�سدو 

اىل االكالت ال�سعبية االإماراتية.
من ناحيتها قدمت ب�سرى ديانى من مندوبية 
ال��ت��ع��اون ال��وط��ن��ى يف ط��ان��ط��ان ب��امل��غ��رب ال�سكر 
ال���ع���ام التاحته  ال��ن�����س��ائ��ى  ل���الحت���اد  اجل���زي���ل 
الرتاث  على  للتعرف  املنطقة  لن�ساء  الفر�سة 
املراة  م�ساركة  خ��الل  م��ن  االم��ارات��ى  الن�سائى 

املغربية يف ور�ض العمل التي ينظمها االحتاد.
�سكان  م���ن  ام�����راأة   30 اأن  دي���ان���ى  اأو���س��ح��ت  و 
املنطقة ي�ساركن يف اأعمال الور�سة مت تق�سيمهن 
تتعلم  جم��م��وع��ة  ك���ل  جم���م���وع���ات  ث����الث  اإىل 
حرفة معينة على اأيدى االماراتيات .. م�سرية 
انتهاء  بعد  �سيقمن  بدورهن  امل�ساركات  اأن  اإىل 
اأعمال الور�ض و فعاليات املو�سم بتعليم الن�ساء 
االآخ���ري���ات يف امل��ن��ط��ق��ة م��ن خ���الل ور�����ض عمل 
للن�ساء  بتنظيمها  امل��ن��دوب��ي��ة  ���س��ت��ق��وم  اأخ�����رى 

اللواتى مل ت�ستطعن امل�ساركة. 
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حممد رم�سان ي�سارك بامل�سل�سل 
االذاعي )ال �سحر وال �سعوذة(

�أحب تقدمي �لنماذج �لقريبة من �لنا�ص و�لتي تعربرِّ عنهم

هند �سربي: )زهرة حلب( عو�سني الغياب عن ال�سينما التون�سية
)الببغاء(  فيلم  عر�ض  على  االأفعال  ردود  ا�ستقبلتمِ  كيف  • بدايًة، 

يف مهرجان �سرم ال�سيخ اأخرياً؟
فعاليات  �سمن  الفيلم  ع��ر���ض  ح�����س��ور  اأ���س��ت��ط��ع  مل  االأ����س���ف،  م��ع   -

اأن  ع��ل��م��ي  اإىل  ورد  ول��ك��ن��ن��ي  امل���ه���رج���ان، 
كان  الفيلم  م�ساهدة  على  االإق��ب��ال 

كبرياً، ونال اإعجاب اجلمهور.
• الفيلم تناول فكرة االحتالل 
االإ����س���رائ���ي���ل���ي ل��ف��ل�����س��ط��ني، ما 
اإىل هذا  ج��ذب��ك  ���س��يء  اأك����رث 

الفيلم؟
يف  امل�ساركة  اإىل  دفعني  ما   -
�سناعة  م��ن  اأن���ه  ه��و  الفيلم 

�����ني  خم��������رَج��������ني ������س�����ابَّ
واع����َدي����ن ج����داً، 

ه���م���ا اأجم����د 
لر�سيد  ا

املخرج  مع  بالتعاون  ج��داً  رائعاً  �سيناريو  كتبا  اللذان  م  �ساَلّ وداري��ن 
اف، فاأردُت اأن اأدعم هذه التجربة واأ�سبح جزًءا منها. رفقي ع�َسّ

ال�سبب  ما  حلب(.  )زهرة  فيلم  خالل  من  االإنتاج  جمال  • دخلتمِ 
الذي دفعك اإىل الدخول لهذا املجال؟

واأكون  اأحبها  التي  االأف���الم  باإنتاج  اأق���وم  اأن  ه��و  الرئي�سي  ال�سبب   -
�سبباً يف �سناعتها، و)زهرة حلب( جتربة كنت اأود ب�سدة اأن اأ�سارك يف 

.Salam PROD اإنتاجها من خالل �سركتي
اإن�سانية  يتميز بطبيعة  الفيلم  اأن  ها مغامرًة، خا�سة  اعتربتمِ • وهل 

اأكرث منه فيلماً جتارياً يبحث عن املك�سب املادي؟
- الأنه فيلم اإن�ساين ولي�ض جتارياً مل ي�سبب يل اأي قلق، الأنني واثقة 

باأن له جمهوراً �سوف ي�سل اإليه.
)زهرة  فيلم  يف  ل�ساب  االأم  �سخ�سية  تقدميك  ي��رى  البع�ض   •
ح��ل��ب( ه��و م��غ��ام��رة ال يحبها ك��ث��ري م��ن ال��ف��ن��ان��ات. فكيف 

كانت نظرتكمِ اإىل هذا االأمر؟
ف���اأن���ا ممثلة،  اأف���ك���ر يف ه���ذا االأم�����ر م��ط��ل��ق��اً،  - مل 
وال  ال�سخ�سيات،  اأن���واع  ك��ل  تقدمي  واأ�ستطيع 
ال�����س��خ�����س��ي��ة وكيف  ق����وة  اإال  ب����ايل  ي�����س��غ��ل 
حتى  جت�سيدها،  واأت��ق��ن  اإل��ي��ه��ا،  اأ�سيف 

يقتنع بها امل�ساهد وي�سدقها.
التى  االأح��داث  تناول  تَرين  • وكيف 
2011 يف  بعد  العربي  الوطن  بها  مر 
تناولها  املبكر  الفنية؟ وهل من  االأعمال 

فنياً؟
- ال لي�ض من املبكر اأبداً، هذا ب�سكل ما يعترب 

نوعاً من التاأريخ للواقع.
التناول  �ستظل حمل  االأح���داث  ه��ذه  اأن  واأعتقد   
والزوايا  مقبلة،  كثرية  �سنوات  مدى  على  والنقا�ض 
ومتنوعة،  كثرية  خاللها  م��ن  االأح����داث  نقل  مت  التي 

ولكن ال يزال هناك اأكرث.
املهرجات  يف  للم�ساركة  تقدم  اأف��الم  هناك  راأي��ك  يف  هل   •

واأخرى للجمهور؟
- اأنا اأوؤمن باأن النا�ض هم من ن�سنع االأفالم الأجلهم، ومهما 
ك���ان ن���وع ال��ف��ي��ل��م، ف��ل��ه ج��م��ه��وره، اأم���ا االأف�����الم ال��ت��ي جتذب 
املهرجانات فهي جزء من االأفالم اجلماهريية، ولكنها يجب 

اأن تكون ذات م�ستوى فني معني.
• هل )زهرة حلب( عو�سك الغياب عن ال�سينما التون�سية 

يف ال�سنوات املا�سية؟
- نعم بالتاأكيد.

)الكنز(؟ فيلم  جتربة  عن  • حدثينا 
املراحل  يف  اأن��ا  وح��ال��ي��اً  ببطولته،  اأق���وم  فيلم  الكنز   -

االأخرية من ت�سويره، 
�سريف  واإخ���راج  كمال  الرحيم  عبد  تاأليف  وه��و من 
كبرية من  البطولة جمموعة  وي�ساركني يف  عرفة، 

النجوم، من بينهم حممد رم�سان وحممد �سعد.
وحممد  �سعد  مبحمد  م�ساهد  �ستجمعك  • وهل 

رم�سان؟
- لالأ�سف، لي�ض من امل�سموح اأن نك�سف عن اأي من 

تفا�سيل العمل حالياً.
الفيلم؟ عر�ض  يتم  • متي 

- ال اأدري، هذا بيد �سركة االإنتاج والتوزيع.
عملك  ب���ني  ال��ت��وف��ي��ق  م���ن  تتمكنني  ك��ي��ف   •
للنوايا  )���س��ف��رية  ب��و���س��ف��ك  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف 
واالأ�سرة من  الفن  ناحية، وبني  احل�سنة( من 

جهه اأخري؟
- ك���ان االأم����ر يف ال��ب��داي��ة ���س��ع��ب��اً، ول��ك��ن مع 
الوقت اأ�سبحت قادرة على التوفيق بني هذه 
االأمور جميعاً، بحيث ياأخذ كل عن�سر منها 

االهتمام الكايف.
من  ع����دد  حت��ك��ي��م  جل����ان  يف  • وج������ودك 
مدى  اأي  اإىل  ال�سينمائية،  امل��ه��رج��ان��ات 

اأفادك؟
ال�سينمائية  فاملهرجانات  الكثري،  اأف��ادين   -

الدولية  ال�سينمائية  االأ�سماء  اأب��رز  من  كبرية  ملجموعة  ملتقى 
تعترب  اأنها  كما  �سينمائياً،  ثريًة  مناق�ساٍت  ينتج  وهذا  والعربية. 

نافذة بالن�سبة اإيل مل�ساهدة اأفالم متنوعة من خمتلف اأنحاء العامل، 
واأي�ساً فر�سة لتبادل االأخبار والتجارب.

الطابع  واإعطائها  العاملية  االأعمال  مت�سري  فكرة  يف  راأي��ك  ما   •
العربي اأو امل�سري؟

اأننا  اأب��رزه��ا  اأك��رث من ناحية،  اإيجابي من  اأم��ر  - لها 
ننقل ق�س�ساً ورواي��ات اأجنبية مثرية اإىل عاملنا 

العربي، والتحدي فيها هو قدرة �سانعيها 
ع��ل��ى اإع��ط��ائ��ه��ا ال��ط��اب��ع امل�����س��ري اأو 

العربي.
مع  ال��ت��ع��اون  وج���دتمِ  • كيف 

م�سل�سل  يف  ح��ب��ي��ب  ت���ام���ر 
)ي��ا ح��الوة ال��دن��ي��ا(، كذلك 
العابدين  ظ���اف���ر  ال���ف���ن���ان 

الذي يقف بطاًل اأمامك؟
ور�سة  ك��ت��ب��ت��ه  ال����ذي  ال�����س��ي��ن��اري��و   -

الرائع تامر  ال�سيناري�ست  ي�سرف عليها 
حبيب كانت من اأكرث العنا�سر جذباً يل من 

اأجل امل�ساركة يف العمل.
املرة  لي�ست  العابدين فهذه  اإىل ظافر  بالن�سبة  اأما   

تفاهم  بيننا  وبالتايل  معاً،  فيها  نتعاون  التي  االأوىل 
كبري ي�ساعد يف اإجناز العمل، واإبرازه بال�سكل الالئق.
اإىل  موجهة  االأخ��رية  الفرتة  يف  اأولوياتك  هل   •

ال�سينما؟
- نعم، ال�سينما تت�سدر اأولوياتي الفنية.

يف  ال�سيا�سة  يف  احل��دي��ث  على  ن��دم��تمِ  ه��ل   •
ال�سنوات االأخرية؟

- ال اأب���داً، اأن��ا اأع��رب عن راأي��ي بكل حرية، فلَم 
الندم؟!

برنامج  يف  امل�ساركة  عليك  ُعر�ست  لو  • هل 
الكت�ساف املواهب �ستوافقني؟

الذي  وامل��ن��ه��ج  ال��ربن��ام��ج  ف��ك��رة  - على ح�سب 
�سيتخذه يف اكت�ساف املواهب.

احللقات  ذات  امل�����س��ل�����س��الت  يف  راأي������ك  م���ا   •
الطويلة، وهل من املمكن اأن ت�ساركي فيها؟

ن�����وع م����ن امل�����س��ل�����س��الت ح���ق���ق جن����اح����اً وله   -
التي  امل�سل�سالت  ي�سبه  وهو  كبرية،  جماهريية 

تتحول اإىل موا�سم.
 ولكن الفرق هنا اأنها متقاربة زمنياً وال حاجة 
اإىل االنتظار عاماً اآخر مل�ساهدة بقية االأحداث، 
واأعتقد اأنني قد اأ�سارك يف م�سل�سل كهذا، اإن اأثار 

العمل اإعجابي.
على  التوان�سة  الفنانني  ح�سور  ترين  • كيف 

ال�ساحة امل�سرية؟
- اأمر رائع بكل تاأكيد، اأنا اأحب ب�سكل عام فكرة 
مع  خمتلفة  جن�سيات  م��ن  ع��رب  فنانني  ت��ع��اون 

بع�سهم البع�ض،
العنا�سر  ك��ل  يف  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  التمثيل  يف  لي�ض   
االأخرى، هذا يدعم فكرة الوحدة العربية، ويوؤكد 

على املحبة املوجودة بيننا.
هوياتك  اأب���رز  وم��ا  للمطبخ،  وق��ت  لديك  ه��ل   •

عندما تكونني يف وقت فراغك؟
- نعم بالطبع،

االأحيان،  اأغلب  املنزل يف  الطهو يف  فاأنا من يتوىل   
ويف وقت فراغي اأقراأ.

على  ت��ق��دمي��ه��ا  ت��ت��م��ن��ني  ال��ت��ي  ال�سخ�سية  م���ن   •
ال�سا�سة �سواء كانت �سيا�سية اأو فنية اأو ثقافية؟

النا�ض والتي  النماذج القريبة من  اأق��دم  اأن  اأح��ب   -
تعربرِّ عنهم، 

واالرتباط  بها  االقتناع  وي�ستطيعون  اإليهم  وتنتمي 
ب�سريتها وت�سديقها.

بامل�سل�سل  يكتفي  رم�����س��ان  حم��م��د 
االإذاعي )ال �سحر وال �سعوذة(! فقد 
ال�ساب حممد  امل�سري  النجم  اأع��اد 
رم�سان تاأكيد ان�سحابه من املو�سم 
امل�ساحب  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ال����درام����ي 
بعدما  امل���ق���ب���ل،  رم�������س���ان  ل�����س��ه��ر 
ح���ال���ت ظ�����روف جت��ن��ي��ده يف �سالح 
امل�سري دون انخراطه  )ال�ساعقة( 
لوجوده  ت��ل��ف��زي��وين،  ع��م��ل  اأي  يف 
ثكنات  داخل  احلالية  الفرتة  اأغلب 

اجلي�ض.

وب��ال��رغ��م م��ن ع���دم ت��واف��ر الوقت 
يظهر  اأن  رم�������س���ان  ق�����رر  ل����دي����ه، 
ميكروفون  خ��ل��ف  م���ن  جل���م���ه���وره 
املو�سم  ب�سمته هذا  وا�سعاً  االإذاع��ة 
م���ن خ���الل امل�����س��ل�����س��ل االإذاع������ي )ال 

�سحر وال �سعوذة(.
ت�����دور اأح�������داث امل�����س��ل�����س��ل يف اإط����ار 
ك��وم��ي��دي اج��ت��م��اع��ي ح���ول العديد 
م����ن ق�������س���اي���ا امل���ج���ت���م���ع امل�������س���ري، 
ال�سحر  اأعمال  اإىل  البع�ض  وجل��وء 
التي  االأم�����ور  لت�سخري  وال�����س��ع��وذة 

يرغبون يف اإمتامها.
وي�������س���ارك م���ع حم��م��د رم�����س��ان يف 
الفنانني  م��ن  ك��ل  امل�سل�سل  بطولة 
اإنعام  اأبو عوف،  لطفي لبيب، عزت 
اإي���ه���اب ف��ه��م��ي وحممد  ���س��ال��و���س��ة، 
ج���م���ع���ة، وه�����و م����ن ت���األ���ي���ف اأم����ني 

عبداهلل واإخراج ح�سني اإبراهيم.
خا�ض  رم�����س��ان  حم��م��د  اأن  ُي���ذَك���ر 
املا�سي  ال���رم�������س���اين  امل������اراث������ون 
مب�سل�سل )االأ�سطورة( ، الذي دارت 
اأحداثه حول �ساب متخرج يف كلية 

احل���ق���وق ُي���دع���ى ن��ا���س��ر ي�����س��ك��ن يف 
ال�سعبية، و�سط  )ال�سبتية(  منطقة 
االن�سمام  اإىل  وي�����س��ع��ى  ال��ق��اه��رة، 

لل�سلك الق�سائي، 
ولكن حماولته تبوء بالف�سل، نتيجة 
�سمعة �سقيقه ال�سيئة النخراطه يف 

العمل تاجراً لل�سالح،
 وي��ت��ورط بعدها يف االإج���رام الذي 
مي��ار���س��ه ���س��ق��ي��ق��ه، خ�����س��و���س��اً بعد 
تاجر  مع  �سراعات  اأخيه يف  دخ��ول 

�سالح كبري.

)�ل�شينما تت�شدر �أولوياتي �ملقبلة(! عبارٌة وردت على ل�شان �لفنانة �لتون�شية �ملتميزة هند �شربي، يف بد�ية حديثها 
عن ��شتعد�د�تها �لفنية للم�شتقبل، وم�شروعاتها �لتي تتطلع �إىل حتقيقها من خالل خطو�تها �الإبد�عية يف �لفرتة 

�ملقبلة.
و�أماطت �شربي، يف ثنايا حو�رها هذ�، �للثام عن �أنها �أن�شاأت �شركة �إنتاج فني، ب�شبب رغبتها يف تقدمي نوعية �الأفالم 
�لتي حتبها، �شاربة مثااًل بالفيلم �لتون�شي )زهرة حلب( �لذي �أعادها، بعد غياب طويل، �إىل �ل�شينما �لتون�شية، ويف 
�أردفت: )�أنا �شعيدة بردود �الأفعال �لذي حققها فيلم )�لببغاء(، �لذي ناق�ص �لق�شية �لفل�شطنية من  ز�وية �أخرى 
منظور جديد(.ويف حني �أكدت �شربي �أن �ل�شباب �لذين �شنعو� هذ� �لفيلم هم �شبب حما�شها خلو�ص �لتجربة، �أعربت 
جًة على جتربتها يف ح�شور �ملهرجانات، م�شريًة �إىل �أنها و�شيلة  عن �أنها لي�شت نادمة على �حلديث يف �ل�شيا�شية، معررِّ

لتبادل �خلرب�ت و�الإفادة من �لتجارب.
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حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

علي فوالذي  اخلوري

ما �شي للأيام خليت
�ملبدع علي �خلوري يعود ل�شفحتنا بجديده 

�ملختلف،فاأهاًل به.
م�������������ا ����������ش���������ي ل���������������الأي���������������ام خ�����ل�����ي�����ت 

ق������ب������ل �ل���������������ش�������الة الب������������د ت����و�����ش����ي����ت 

ع��������ق��������ب �ل������������������ذي جل��������ل��������ك ������ش�����وي�����ت 

ه������ج������رت������ن������ي ف������ال������ب������ع������د مت�������ادي�������ت 

ت���������ش����ل����ي����ت ف�������ي�������ه�������ا  وال  دن����������ي����������ا 

ت�����ه�����ق�����وي�����ت  م�����������ا  ال  �أب�����������������د  م�������ن�������ك 

ع�������ان�������ي�������ت ل�������ك�������ن م�������ن�������ك �����ش����ن����ي����ت 

ح����������ي وف����������������������و�دي م�����������ال�����������وزى م����ي����ت

�أخ���������ذت���������ن���������ي ب�����������������ش��������ر�ع وم���������ي���������د�ف

�إن�������������ش������اف دون  م��������ن  ع������ل������ي  ح�����ك�����م�����ك 

ع�������ام�������ل�������ت�������ن�������ي �ب�����������ك�����������ل �ج���������ح���������اف

م���������ا ه���������و �ل������ع������ه������د م���������ن ب���������ني �ل�����������والف

من�����������ش�����ي ع������ل������ى ��������ش�������ل�������م.ن و�أع�����������������ر�ف

�أن������������������ك ت������ق������اب������ل������ن������ي ب�����������االأجن�����������اف

ت��������ع��������ال��������ج �جل�������������������رح �ل�������������������ذي ط��������اف

خ�������الف  و��������ش�������ل�������ي  يف  ل����������ك  ع�������������اد  ال 

 ريــتـ�يــت

�جلي�ص م�شنع و�لرجال �لذخاير

به ت�شدق �لنيات دون �ملعاذير

***

يا�شيخ كل �ل�شعب لبى ند�كم

لبى ند�كم يا�شاللة بني يا�ص

البيت مت�حد
ك���ل ع����ام و�ن�����ت �خل����ري ي���ا م��ن��ب��ع �خل��ري 

ق�������درك ك���ب���ري وَل�������ك غ����ال ف�������ارق وغ���ري

�لعظيمة �ل���ف���ري���دة  �ل���وق���ف���ة  ر�ع�����ي  ي���ا 

ي����ا ����ش���ي���خ م����ا ي���ر����ش���ى �أب�������د ب��ال��ه��زمي��ة

�شيف بن طمي�شان

كلنا خليفة
����ش���ل���ك���ن���ا ن����ه����ج و�ل�������دن�������ا خ��ل��ي��ف��ة

مي������ني �ت���������ش����اب����ق �مل�����������ّدة وت���ع���ط���ي
ك�����ر م�����ا ح�����ن ع����ل����ى ط���ي���ب���ه رب���ي���ن���ا

ع��ط��ي��ن��ا �������ا  مبمْ �ل����ي���������ش����ار  ت��������دري  وال 

زينب البلو�شي

من اأ�شعار/ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأبوظبي

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة – حفظه اهلل

رف���ع���ت ر������ش����ي و����ش���ط م���ه���دي م��ع��اك�����م

���ش��ب��اط وج���ن���ود �أف���ت���خ���ر ف�����ي حل��اك�����م

�أن����ت����و َع���ل�������م ي��ع��ت�����ز ف��ي��ك�����م ح��َم��اك�����م

ث���ر�ك�������م م�����ش��ع��ى خ���ط���اك�������م  ي���ع���ت���ز يف 

ب���ع���روق���ك���م جت�����ري ف�����ش��اي�����ل دم��اك�����م

���ش��ب��اط وج���ن���ود �ل���وط���ن ف�����ي ذر�ك�������م

�أن����ت����و� ب���ي���ا����ص �ل����وج����ه ل��ل�����ي ور�ك�������م

ب���امي���ان���ك���م ت�����ش�����ال ذخ���اي�������ر ع��د�ك�����م

ك������ر�م �ل���ل���ح���ى ع����ز وك���ر�م�������ة م��د�ك�����م

ي����ا م���رخ�������ص �ل���دن���ي���ا وم��ك��ب�����ر غ��الك�����م

م��ع��ك��م ك�����ربت وب��ي��ن��ك��م ر�ف������ع �ل�������ر�����ص

ي���ا ع���زوت���ي ي���ا ف��خ��ر ن��ف�����ش��ي م���ع �ل��ن��ا���ص

�أن����ت����و ع���ل���ى ���ش��ب��ع �الإم����������ار�ت ح�����ر����ص

للم�ا�ص ح����ي  ي����ا  ق�����ال  م�����ش��ي��ت��و�  الم�����ن 

جلنا�ص رب  خ��ل��ق  م���ا  �أوف������ى  و  �أ����ش���ف���ى 

ي���ا ع���ي���ال ز�ي�����د ت��رب��ي��ة ر�ع�����ي �ل��ب�����ا���ص

ن���رج���م ب���ع���زم �أف���ع���ال���ك���م ك�����ل خ��ٌن�����ا���ص

ي��ت��ق��ل��ب��ون �ب���ه���ا ����ش���رى ب����ن حم��م�����ا���ص

مقي�ا�ص ل�����ش��ن�����اب  ل���ك���ر�م  و�أف���ع���ال���ك���م 

يل م��ث��ل��ك��م غ����ايل وق������دره ع��ل��ى �ل���ر�����ص

رفعت را�صي
ق�شيدة نتغنى بها يف كل عام مبنا�شبة ذكرى توحيد �لقو�ت �مل�شلحة، لنفخر ببطوالت 

حماة �لوطن �الأبطال �لذين �شطرو� مالحم �لبطولة يف ميادين �ل�شرف و�لكر�مة.

ديوان نون 
الق�سيد

"نون  دي��وان  ال�سارقة  يف  الثقافة  دائ��رة  عن  �سدر 
مرمي  االإم��ارات��ي��ة  ال�ساعرة  اإع����داد  الق�سيد" م��ن 
حيث  االإم���ارات،  �ساعرات  منتدى  م�سوؤولة  النقبي 
من  �ساعرة  خلم�سني  ق�سيدة   100 الديوان  �سم 

�ساعرات اخلليج.
وقد ا�ستهدفت ال�ساعرة مرمي النقبي جمع جتارب 
موا�سيع  تنوعت  ال���ذي  ال��دي��وان،  يف  ع��دة  �سعرية 
هذا  االجتماعية،  والق�سائد  الغزل  بني  الق�سائد 
امل��زي��د من  الإ���س��دار  م�ستقبلية  وج���ود خطط  م��ع 

الدواوين ال�سعرية.


