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جهازًا يخربك باأن حفا�ضة طفلك بحاجة للتغيري 
�إليكرتونيك�س،  �سام�سونغ  ب�سركة  مهند�س  ب��ارك،  توين  حالًيا  يعمل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ج��ه��از ج��دي��د Monit، ي��خ��ر �لآب�����اء و�لأم���ه���ات �أن 
حفا�سة طفلهما بحاجة للتغيري، وفًقا ملا جاء على موقع تيك كر�ن�س 

�لتقني.
ويعتمد �جلهاز �جلديد على جمموعة من �مل�ست�سعر�ت �لتي تلتقط 
�أن ي�سعر بتغري يف �لر�ئحة،  ر�ئحة �لهو�ء وكذلك �ل�سوت، ومبجرد 
يف  �حلفا�سة  بتبديل  يقومو�  ك��ي  و�لأب  ل���أم  �إ���س��ع��ار  ب��اإر���س��ال  يقوم 

�لوقت �ملنا�سب.
ويعمل �جلهاز منقيا للهو�ء وقيا�س درجة �حلر�رة يف �لبيئة �ملحيطة 

بالطفل، وبالتايل يظل �جلو �ملحيط به م�ئماً له ومريحاً.
 ”C-Lab“ �لأفكار  �مل�سروع �جلديد من خ�ل حا�سنة  ويتم دعم 
كافة  بدعم  تهتم  و�لتي  �إليكرتونيك�س،  �سام�سونغ  ل�سركة  و�لتابعة 

�لأفكار �لنا�سئة لدى موظفي �ل�سركة.

جهاز ثوري يق�ضي على ال�ضخري 
طور جمموعة من �لباحثني جهاز�ً يقولون �إنه قادر على حل م�سكلة 
يرتديه  مغناطي�سي  ط��وق  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  ن��ه��ائ��ي،  ب�سكل  �ل�سخري 

�ل�سخ�س �لذين يعاين من �ل�سخري حول عنقه خ�ل �لنوم.
ويو�سع �جلهاز فوق مغناطي�س �آخر مزروع يف �للويحة – عظم على 
�سكل حدوة ح�سان يف �حللق- وعند و�سع �لطوق حول �لعنق، تعمل 
�لقوة �لناجتة عن �ملغناطي�سني على �إبقاء �ل�سعب �لهو�ئية مفتوحة، 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لريطانية.
�سائعاً  ��سطر�باً  لل�سخري  �ملر�فق  �لنوم  �لتنف�س خ�ل  �نقطاع  ويعد 
با�سرتخاء  �مل��ر���س  ه��ذ�  �ل��ع��امل، ويت�سبب  �مل���ي��ني ح��ول  ي��وؤث��ر على 
�إىل �لتوقف عن �لتنف�س وبالتايل  �أن�سجة �حللق، مما يوؤدي  و�نهيار 

يحدث �ل�سخري.
�ل�سديدة  �حل��الت  �مل��ر�ت يف  مئات  �لتنف�س  توقف  �أن يحدث  وميكن 
خ�ل �لليلة �لو�حدة، وبالإ�سافة �إىل �خلطر �لذي ميثله على حياة 
�ملري�س، و�لإزعاج �لناجت عن �ل�سخري، ميكن �أن يزيد هذ� �ملر�س من 
خطورة �رتفاع �سغط �لدم، بالإ�سافة �إىل �حتمال �لإ�سابة بال�سكتات 
�لأوك�سجني  لإم��د�د�ت  �ملفاجئ  �لنخفا�س  فمع  و�لدماغية،  �لقلبية 

�إىل �لدم، يوؤدي ذلك �إىل �سغط كبري على �لقلب و�لأوعية �لدموية.
�أمناط  تغيري  على  تركز  �لتي  �لأج��ه��زة  و��سع  نطاق  على  وت�ستخدم 
�حلياة لع�ج �ل�سخري، حيث تعمل هذه �لجهزة على توفري �إمد�د�ت 
ثابتة من �لهو�ء ل�إبقاء على جماري �لهو�ء مفتوحة خ�ل �لنوم. 
�لأجهزة،  ه��ذه  م��ع  �ل��ت��اأق��ل��م  يف  �سعوبة  م��ن  ي��ع��ان��ون  �لكثريين  لكن 
خا�سة و�أنها ت�سبب ح�سا�سية لدى �لبع�س، ناهيك عن �ل�سجة �لتي 

حتدثها.
�إل �أن �جلهاز �جلديد حاول ت�يف جميع هذه �مل�ساكل، فهو ي�ستخدم 
و�لنوع  �لنوم،  �أثناء  �حللق  يف  �للينة  �لأن�سجة  ��سرتخاء  ملنع  �ملغانط 
�مل�ستخدم من �ملغانط هو مغناطي�س �لنيودمييوم �لأر�س �لنادر، وهو 

�أقوى �لأنو�ع �لتجارية �ملتاحة.

ماذا يرى ال�ضخ�ص الكفيف يف اأحالمه؟
فّكرمت  باأمور خمتلفة ولكن هل  �لنوم، يحلم �جلميع  �ساعات  خ�ل 

يوماً مباذ� يحلم �لأ�سخا�س �لذين ُيعانون من فقد�ن �لب�سر؟
تتمّثل �أح�م هوؤلء ب�سل�سلة �سور مرت�بطة �إل �ن خر�ء قد �سرحو� 
�أن �لأح�م ل تتعلق بحا�سة �لب�سر لدى �لأ�سخا�س بل هي مرتبطة 

فعلًيا بقدر�تهم �حل�ّسية لو كان �لب�سر جزًء� �أ�سا�سًيا منها.
وت�ستند �أح�م �لكفيفني منذ �لولدة على �حلو��س �لأخرى، فيحلمون 
�لأح���د�ث يف  م��اأك��ولت كما جت��ري  يتذّوقون  باأنهم  �أو  برو�ئح معّينة 

حياتهم �ليومية.
من  ما  مرحلة  يف  بالعمى  ي�سابون  �لذين  ل�أ�سخا�س  بالن�سبة  �أم��ا 
لديهم  كانت  �إذ�  �لعاديني  �لأ�سخا�س  مثل  يحلمون  فهم  حياتهم، 

�لفر�سة لروؤية �لأ�سخا�س و�لأ�سياء و�لأماكن قبل فقد�ن �لب�سر.
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املوت من  طفلة  �ضات” ينقذ  “�ضناب 
قادت ر�سالة م�سورة على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي لترع �ساب �سعودي 

بجزء من كبده لطفلة ل يعرفها كانت تعاين من م�ساكل �سحية.
�لتو��سل  موقع  على  دع���و�ت  طالع  �أن  بعد  بكبده  �ل��ت��رع  �ل�ساب  وق��رر 

�لجتماعي �سناب �سات تطالب مب�ساعدة طفلة يف ربيعها �لثاين.
وبعد �إجر�ء �لفحو�سات �لأولية ومو�فقة �لأطباء تكللت عملية زرع �لكبد 

للطفلة بالنجاح يف مدينة �مللك فهد �لطبية.
للترع  بن عيا�س،  بن عبيد  بندر  لل�ساب  �لأوىل  �ملحاولة  تلك  تكن  ومل 
ب��ج��زء م��ن ك��ب��ده، ح��ي��ث ت��ق��دم م��ن ق��ب��ل ل��ل��ت��رع لطفلة �أخ����رى، و�أكمل 
�لإجر�ء�ت و�لفحو�سات �ل�زمة، �إّل �أن �لطفلة ق�ست قبل �إجر�ء عملية 

�لترع.
وقال بندر �إن رغبته يف �لترع و�مل�ساهمة يف �إنقاذ �ملر�سى جعلته يبحث 
بوجود  بعدها بفرتة  �أن��ه علم  لكبد، م�سيفاً  �آخ��ر يف حاجة  عن مري�س 
طفلة حتتاج جلزء من �لكبد مبدينة �مللك فهد �لطبية، فعر�س �لترع 

لها، وقد مت ذلك بعد �أن تطابقت ف�سيلته معها، وفًقا ل�سحيفة �سبق.
و�أ�ساف �أنه مل يخر �أحد�ً بنيته �لترع حتى قبل يوم �لعملية، حيث �أبلغ 
زوجته وطلب منها عدم �إخبار �أحد بذلك، لفتاً �إىل �أنه �أبلغ �سقيقه قبل 
غرفة  خ��ارج  و�نتظاره  �حل�سور  منه  وطلب  �لعملية،  �إج���ر�ء  من  دقائق 
�لعمليات. وختم باأنه رف�س �ل�ستماع من �لأطباء لأي �سرح �أو معلومات 
حول عملية �لترع وم�ساعفاتها، وذلك حتى ل يتعر�س لأي موؤثر�ت قد 

تثنيه عن �مل�سي يف قر�ر ترعه.

انتحار  حالة   15
مبدينة عربية يف �ضهر

ك�سف م�سوؤول طبي ليبي �رتفاع ح�سيلة 
مدينة  يف  �لن���ت���ح���ار  ح������و�دث  ���س��ح��اي��ا 
�ل��ب��ي�����س��اء ���س��رق��ي ل��ي��ب��ي��ا خ�����ل �سهر 
15 �ساباً فيما ل تز�ل  �إىل  و�حد فقط، 
جلان   4 ت�سكيل  رغ��م  غام�سة  �لأ�سباب 
حكومية خمت�سة للبحث يف دو�فع �إقد�م 

�ل�سباب على فعل ذلك.
�لنتحار  ���س��ح��اي��ا  ح�����س��ي��ل��ة  �إن  وق�����ال 
خ�ل  �لبي�ساء  مدينة  يف  وق��ع��ت  �ل��ت��ي 
 2017 ني�سان  �أبريل  و�ح��د فقط  �سهر 

�رتفعت �إىل 15 حالة.
عدم  طلب  �ل��ذي  �لطبي  �مل�سوؤول  ولفت 
�لثورة  م�ست�سفى  �أن  �إىل  ����س��م��ه  ذك����ر 
حالت  جميع  ��ستقبل  حكومي  باملدينة 
�لنتحار  حاولت  لفتاة  �إ�سافة  �لنتحار 

يوم �جلمعة �ملا�سي. 
�إط�ق  على  �أق��دم��ت  �لفتاة  �أن  و�أو���س��ح 
�ملرة  ه��ي  وه��ذه  نف�سها،  على  �لر�سا�س 
�لر�سا�س  فيها  ي�ستخدم  �ل��ت��ي  �لأوىل 
�ل�سابقة  ل�نتحار، كون جميع �حلالت 

كانت عن طريق �ل�سنق. 

الوجبات العائلية... اكت�ضفي 
الأ�ضباب الكامنة وراء قلقك �ص 23

ملاذا تلجاأ اأنثى اليع�ضوب 
اإىل لعبة املوت

من  خليفة  ر����س��م  �ل��ب��اح��ث  ن�سر 
جامعة زيورخ، در��سة حول �سلوك 
�أنثى �ليع�سوب عند �قرت�ب �لذكر 

منها.
بدر��سة  ق��ام  �ل���ذي  خليفة  وق���ال 
ح�������س���رة �ل���ي���ع�������س���وب ع���ل���ى م����د�ر 
�ل��ع��ق��د �مل��ا���س��ي، �إن����ه ك���ان يجمع 
�لألب  جبال  يف  �ليع�سوب  يرقات 
هذه  ر�أى  ع��ن��دم��ا  �ل�����س��وي�����س��ري��ة، 
�إذ حاول  �لأوىل،  للمرة  �لظاهرة 
ذكر �ليع�سوب �لقرت�ب من �أنثى، 
عندها �ألقت �لأنثى بظهرها على 
�لأر������س ب��� ح��رك��ة ح��ت��ى تركها 

�لذكر.
�أ�سل  27 من  �أن  ولحظ خليفة 
جلاأت  �ليع�سوب،  �إن��اث  من   31
لهذه �حليلة لتجنب �لذكور، ويف 
�ملوت  لعبة  ب��دت  �حل���الت  معظم 
�أن����ه مل ير  �إىل  ن��اج��ح��ة، م��ن��وه��ا 

مثل هذ� �ل�سلوك من قبل.
ميكن  �جلن�س  �أن  خليفة  �أو���س��ح 
�أن ميثل خطر�ً على �لإناث، �إذ �إن 
�جلماع ميكن �أن يزيل �حليو�نات 
�مللقحة  �لأن����ث����ى  د�خ�����ل  �مل���ن���وي���ة 
م�سيًفا  �آخ�����ر،  ذك����ر  ج���ان���ب  م���ن 
تكفي  و�ح�����دة  ت��ك��اث��ر  ع��م��ل��ي��ة  �أن 
د�خل  �لبي�س  جميع  لتخ�سيب 
�لأن��ث��ى، ل��ذل��ك م��ن غ��ري �ملجدي 

�لقيام بعمليات تكاثر �إ�سافية.
و�ل��ي��ع�����س��وب ح�����س��رة ت��ن��ت��م��ي �إىل 
رتبة �ليع�سوبيات، وتتميز بوجود 
ع��ي��ون ك��ب��رية م��ت��ع��ددة �لأوج�����ه، 
�ل�سفافة  �لأجنحة  من  وزوج��ني 

�لقوية وج�سم ممدود.
وت��ع��ت��ر ح�����س��ر�ت �ل��ي��ع�����س��وب من 
تاأكل  وه��ي  �ملفرت�سة،  �حل�����س��ر�ت 
�ل�سغرية  و�حل�����س��ر�ت  �ل��ب��ع��و���س 
و�لنحل  �ل���ذب���اب  م��ث��ل  �لأخ�����رى 

و�لنمل و�لدبور.
وت��ت��و�ج��د ه���ذه �حل�����س��ر�ت عادة 
�مل�ستنقعات  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
و�ل��ب��ح��ري�ت و�ل���رك و�جل���د�ول 
يرقة  لأن  �ل��رط��ب��ة،  و�لأر������س����ي 
با�سم  �ملعروفة  �ليع�سوب  ح�سرة 
�حلوريات تعد ح�سرة مائية، ويف 
هذه �لأيام يعرف حو�يل 5680 
من  �ملختلفة  �لأن�����و�ع  م��ن  ن��وًع��ا 

ح�سر�ت �ليع�سوب يف �لعامل.

َخَرف الأطفال.. موت 
مبكر بالتق�ضيط

اأطفال يفقدون اأب�شارهم ثم ال يعودون قادرين على امل�شي والكالم ويتلو ذلك 
�شرع وتدهور عقلي. ثم ال ياأكلون �شيئا، في�شمرون وميوتون وهم ما زالوا يف 
هذا  حقيقة  فما  االأطفال.  بَخَرف  امل�شابون  اإنهم  واملراهقة.  الطفولة  ريعان 

املر�ض واأ�شبابه؟
االأطفال امل�شابون باخَلَرف ترتاوح اأعمارهم عادًة بني خم�ض وثماين �شنوات، 

تبدو  ال  البداية  يف  �شتري.  فرانك  املتخ�ش�ض  االأمل��اين  الطبيب  يقول  كما 
يفقدون  فجاأة  ولكنهم  للغاية،  طبيعيون  اأنهم  ويظهر  اأعرا�ض  اأية  عليهم 

اأخ�شائيي  اإىل  واأمهاتهم  اآباوؤهم  بهم  فيذهب  االإب�شار،  على  القدرة 
امل�شابني  الأطفالهم  ي�شفوا  كي  العيون  اأطباء  اأو  االأع�شاب 

باخلرف نظارات. لكن النظارات ال تنفع، ف�شبكية العني 
تكون قد ت�شررت وي�شاب الطفل بالعمى يف غ�شون 

�شنة اإىل ثالث �شنوات.

تدهور �شريع
ت�سخي�س �حلالة قد يكون �سعبا �أو خاطئا. ويعاين �لطفل 
من �سعوبة يف �لقر�ءة وَعّد �لأرقام لأن ذ�كرته �لق�سرية 
�ملدى ل تعمل بال�سكل �ل�سحيح. ي�سمحّل �لطفل وين�سى 
ما تعلمه للتو، ويذهب و�لد�ه به من طبيب �إىل �آخر ومن 
�خت�سا�سي �إىل �آخر من دون جدوى. يحتاج �لأطباء عادًة 
بني �سنتني و�أربع �سنو�ت حتى ي�ستطيعو� تف�سري �أعر��س 

�ملر�س �لأولية ب�سكل �سحيح.
�أعر��س �خلرف  وب��د�أت  �ملر�هقة،  �سن  بلغ  يوهاّن�س طفل 
�مل��ب��ك��رة ل��دي��ه وه���و يف ع��م��ر �خل��ام�����س��ة ح��ني ���س��اء ب�سره 
و�أ�سيب بنوبة �سرع. حاول كل طبيب تف�سري ذلك، كلٌّ يف 
جمال �خت�سا�سه. فحاول طبيب �لأع�ساب معرفة �سبب 
�لنوبات �لع�سبية، فيما حاول طبيب �لعيون معرفة �سبب 
�لأط��ب��اء متكن من  �أح��د من  ل  ولكن  �لب�سري،  �ل�سعف 
باخلرف،  و�لإ�سابة  �لب�سر  �سعف  بني  �لع�قة  �كت�ساف 
كما تقول �إلكه مولر و�لدة يوهاّن�س. وم�سادفًة بعد ذلك 
�أنها تعرف  قر�أت مقال يتحدث عن هذ� �ملر�س، ووجدت 
جيد� �لأعر��س �ملو�سوفة يف �ملقال، وعلى �لفور عرفت �أن 

�بنها يوهان�س يعاين من خرف �لأطفال.

خلل جيني
يعتر هذ� �ملر�س �لور�ثي من �لأمر��س �لنادرة. وت�سري 
�لتقدير�ت �إىل وجود بني 400 و 700 حالة �إ�سابة بهذ� 

�ملر�س يف �أملانيا، كما يقول �لخت�سا�سي فر�نك �ستري. 
ي��ت��ك��رر م��رت��ني يف خ�يا  �ملَ���َر����س���ّي  �أن �جل����ني  وي�����س��ي��ف 
�ملبكر. وهذ� يحدث  يعانون من �خلرف  �لذين  �لأطفال، 
حني يكون �لأب لديه جني ور�ث��ي غري �سليم و�لأم يكون 
عندها �أي�سا جني ور�ثي غري �سليم يف خ�ياهما: ويكون 

ب��امل��ر���س ل��دى �لطفل يف ه��ذه �حلالة  �ح��ت��م��ال �لإ���س��اب��ة 
�ملائة.  25يف 

ب��اأن �ملر�س ل يحدث عند وج��ود و�ح��د �سليم و�آخر  علما 
غ��ري ���س��ل��ي��م، ب��ل ُي�����س��رَتط ت��ك��ر�ر �جل���ني غ��ري �ل�سليم يف 
�خل�يا من �أجل حدوث �ملر�س، �أي �أن وجود جني ور�ثي 

و�حد �سليم يحجب �ملر�س.

ا�شمحالل اجل�شم والعقل
هذ� �ملر�س ل ميكن �سفاوؤه بعد ول توجد �أدوية لتاأخريه 
�إىل  �أو حتى لإيقافه حتى �لآن، وي�سطر �لآباء و�لأمهات 
�لتفرج على �أطفالهم ميوتون ببطء. تتدهور حالة �لطفل 
ول  د�ئ��م��ة  متري�سية  رع��اي��ة  تتطلب  ح��ال��ة  �إىل  ويتحول 

ميكنه �حلياة دون كر�سي متحرك.
�لعمر  من  �لبالغ  يوهاّن�س،  يق�سي  �لأ�سبوع  �أي��ام  خ���ل 
د�خلية  مدر�سة  يف  وقته  ب��اخل��رف،  و�مل�ساب  عاما   18
�لأ�سبوع  نهاية  عطلة  ويف  �لب�سر،  و�سعاف  للمكفوفني 
مي�����س��ي �ل��وق��ت م��ع و�ل���دت���ه. �أ���س��ب��ح م��ر���س��ه يف مر�حل 
نوبات  �أوق��ات عانى فيها من  "كانت هناك  متقدمة، وقد 
�لب�سر ولكن يوهان�س كان حينها ما  �ل�سرع ومن �سعف 
�أنه  غ��ري  ج��ي��د،  ب�سكل  و�حل��رك��ة  �لتفكري  على  ق���ادر�  ز�ل 
�لآن فقد قدرته على �لك�م ب�سكل كبري، وبات �لغرباء ل 

يكادون ي�ستطيعون فهمه.
يعرف  ول  و�ل���دت���ه،  ت��ق��ول  ك��م��ا  بالغ�سب،  ي�سعر  �أح��ي��ان��ا 
يوهان�س ملاذ� يحدث له ذلك. ولكن هذ� مل يكن كذلك يف 
�ل�سابق، ف�� "يف مرحلة �لبلوغ كان باإمكانه فعل �لكثري من 
�لأ�سياء لوحده، ثم كان ي�حظ �أنه ل ي�ستطيع فعل �أ�سياء 
�أخرى. ولكن لي�س باإمكانه �ليوم �لعتماد على نف�سه �أثناء 
�إىل م�ساعدة،  �لوقوف، فيخطو خطو�ت قليلة ثم يحتاج 

كما تقول و�لدته �إلكه مولر، ويقعدون غالبا يف �حلديقة 
حني ي�سمح �لطق�س بذلك.

اأ�شغر بكثري من اأن ميوت
�لعني ثم  �مل�ستقبلة لل�سوء يف �سبكية  �أوًل متوت �خل�يا 
مرور  ومع  �لدماغ.  يف  تدريجيا  �لع�سبية  �خل�يا  متوت 
فريف�سون  �لبلع،  يف  م�ساكل  م��ن  �ملر�سى  يعاين  �ل��وق��ت 
حتى تناول �لطعام لأنهم يخافون من �بت�عه ب�سكل غري 
�سحيح"، كما يقول �لطبيب فر�نك �ستري. ثم يو�جه �لآباء 
و�لأمهات �تخاذ قر�ر �سعب للغاية ويت�ساءلون: هل نرتك 
و�ملو�د  بال�سو�ئل  طفلنا  تزويد  يف  ي�ستمر  �لتغذية  �أنبوب 

�لغذ�ئية �أم نقرر نزعه كي ل تطول مرحلة �ملر�س؟".
مطلوب باحثني علميني على وجه �ل�سرعة

�لباحثون ل يعرفون �آليات حدوث هذ� �ملر�س حتى �لآن. 
يف �لوقت �لر�هن يوجد يف جميع �أنحاء �لعامل نحو 100 

باحث علمي �إىل 120 من �لباحثني يف هذ� جمال. 
ويوجد م�سروع بحثي يف مدينة هامبورغ �لأملانية يدر�س 
ع���ق��ة خ���رف �لأط���ف���ال مب��ر���س �ل���زه���امي���ر، ول��ك��ن هذ� 
�لبحث ل يكفي لأن معاجلة �ملر�س تقت�سر على حت�سني 
�أن  �ملهار�ت �حلركية ل�أطفال �مل�سابني. ويبقى �لأمل يف 
لهوؤلء  تتاح  كي  ي��وم،  ذ�ت  �ملر�س  لهذ�  دو�ء  �كت�ساف  يتم 
�ل��ت��ي مل  �حل��ي��اة  ��ستك�ساف  و�مل��ر�ه��ق��ني فر�سة  �لأط��ف��ال 

يعرفوها ب�سكلها �حلقيقي.
م�ساب  ي��وه��اّن�����س  ول��ده��ا  �أن  �لت�سخي�س  �أث��ب��ت  �أن  وب��ع��د 
ومقيَّدة  ق�سرية  �بني  حياة  مولر:  �إلكه  تقول  ب��اخل��رف، 
�أجعل هذه �حلياة ممتعة قدر  �أن  للغاية. لكن قر�ري هو 
�أل��ّب��ي طلباته ق��در �لإم��ك��ان بحيث  �لإم��ك��ان ل��ول��دي، و�أن 

يعي�س حياته �لق�سرية ب�سكل مكثف ويف خري.

زيت ال�ضمك هو احلل 
ل�ضعف الذاكرة!

�ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف  �حلديث  كرث 
ل�سحة  �ل�سمك  زي���ت  �أه��م��ي��ة  ع��ن 
�لقلب، �إمنا تتحدث �آخر �لدر��سات 
ع��ن �أه��م��ي��ة م��ك��ّم���ت �لأوم��ي��غ��ا 3 

لتح�سني �لذ�كرة.
ف���ق���د ت���ب���ني يف در�������س�����ة �أُج����ري����ت 
فيها  تناولت  �أ�سهر   6 م��دى  على 
�أن   3 جمموعة مكّم�ت �لأوميغا 
يف   23 بن�سبة  حت�سنت  �ل���ذ�ك���رة 
�لتح�سن  �إىل  �إ�سافة  بعدها،  �ملئة 

يف �لقدر�ت �لفكرية.
 3 �لأوم���ي���غ���ا  �أق����ر������س  �أن  ع��ل��م��اً 
حتتوي  �ل��در����س��ة  يف  �مل�ستخدمة 

على ن�سبة عالية من زيت �ل�سمك. 
ومبا �أن �جل�سم ل ي�سنع �لأوميغا 
3 تلقائياً، من �ل�سروري �لرتكيز 
بهذه  �ل���غ���ن���ي���ة  �لط����ع����م����ة  ع����ل����ى 
كال�سلمون  �ل��ده��ن��ي��ة  �لأح���م���ا����س 
�لفائدة  ف��ت��ك��ون  و�ل���������س����ردي����ن... 

للقلب و�لدماغ يف �لوقت نف�سه. 
�ل��رغ��ب��ة يف �حل�سول  �أم���ا يف ح��ال 
�لأوميغا  من  �إ�سافية  كميات  على 
يف  �مل��وج��ودة  تلك  �إىل  �إ�سافًة   ،3
�لغذ�ء، فين�سح با�ست�سارة �لطبيب 
�ل�����ت�����ي ميكن  �جل�������رع�������ات  ح�������ول 

تناولها.
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�ش�ؤون حملية

الإيجاد بيئة حمفزة لالأفكار املبتكرة

طلبة جامعة الإمارات ي�ضتعر�ضون م�ضاريعهم العلمية

�شمن فعاليات عام اخلري 

كلية الرتبية يف جامعة الإمارات تنظم »يوم اخلري  للرتبية اخلا�ضة«

ولدة نادرة لأربع توائم يف م�ضت�ضفى العني

•• العني – الفجر

�لعلمي  �لبحث  ل�����س��وؤون  �لعميد  م�ساعد  مكتب  نظم 
�ل��ع��ل��وم �لإن�����س��ان��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة يف جامعة  ب��ك��ل��ي��ة 
�لكلية،  لطلبة  �لأول  �لعلمي  �ليوم  فعاليات  �لإم��ار�ت 
�لكلية  طلبة  مل�ساريع  متنوعاً  عر�ساً  يت�سمن  و�ل��ذي 
�ملبنى  للف�سل �لدر��سي �حل��ايل، وذل��ك  �م�س مب�سرح 

�له�يل يف �حلرم �جلامعي مبدينة �لعني.
�لعلوم  كلية  – عميد  �ل��ن��اب��ودة  ح�سن  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
يعد  �ل���ذي  �حل���دث  ه��ذ�  و�لج��ت��م��اع��ي��ة-�أن  �لإن�سانية 
لعر�س  �أوىل  خطوة  يعد  �لكلية،  يف  نوعه  م��ن  �لأول 
�مل�ساريع �ملتميزة من قبل �لطلبة لزم�ئهم و�ل�ستفادة 

من جتارب بع�سهم �لبع�س وتطوير �لأفكار و�لبتكار 
يف �ملجالت �ملختلفة، م�سري�ً �إىل �أن �لكلية تعتزم على 
جامعات  طلبة  لت�سمل  �لعلمي  �ليوم  فعاليات  تو�سيع 
�ملختلفة خللق بيئة حمفزة ل�أفكار وت�سريك  �لدولة 

�لطلبة يف �لعملية �لتعليمية.
بالكلية  �لأك��ادمي��ي  �لنجاح  برنامج  نظم  جهته  وم��ن 
�لتعليم  ب��ح��وث ط��ل��ب��ة  ف��ع��ال��ي��ات م���وؤمت���ر  �جل��ام��ع��ي��ة 
 26 �مل�����س��ارك��ون  �لطلبة  ق��دم  حيث  �ل��ث��ال��ث،  �جلامعي 
�ملختلفة،  �جل��ام��ع��ة  كليات  م��ن  مميز  بحثي  م��و���س��وع 

وذلك مب�سرح كلية تقنية �ملعلومات-ط�ب. 
ويهدف هذ� �ملوؤمتر �إىل ت�سجيع �لطلبة يف مرحلة ما 
�لطلبة  �ملميزة مع  �إىل م�ساركة بحوثهم  �لتخرج  قبل 

وع��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ن��خ��ب��ة م���ن �لأ����س���ات���ذة �مل��خ��ت�����س��ني يف 
�ملجالت �ملختلفة ل��ستفادة وتبادل �ملعرفة بني كليات 
�جلامعة، مما يتيح فر�سة �إجر�ء بحوث م�سرتكة بني 
قبل  للطلبة  تدريبية  ور���س  تقدمي  مت  حيث  �لكليات، 
وتقدمي  بحث  ملخ�س  تقدمي  كيفية  ح��ول  �ل��ع��ر���س، 

عر�س و�إعد�د مل�سقات.
تاأثري  �ملتنوعة، مثل  �لبحوث  ع��دد�ً من  �لطلبة  وق��دم 
�لعملية  على  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  ��ستخد�م 
�لتعليمية للطلبة، و�مل�سوؤولية �ملدنية للطبيب، وعر�س 
على  �لطاقة  م�سروبات  وت��اأث��ري  �ل�ستقبال،  ل��روب��وت 
�لطلبة، بالإ�سافة �إىل در��سة ملحاكاة �خلز�ن، وت�سميم 

نظام لت�سريف مياه �لأمطار يف مدينة �لعني.

•• العني – الفجر

 ، �لهمم"  “لأ�سحاب  �لتعليمية  ل�حتياجات  تلبية 
جامعة  ع��ر  �ملجتمع  يف  �لفاعلة  للم�ساركة  وت��ع��زي��ز� 
2017، نظم ق�سم  ع��ام �خل��ري  م��ب��ادرة  �لإم�����ار�ت يف 
فعالية  �جلامعة  يف  �لرتبية  بكلية  �خلا�سة  �لرتبية 
ومعر�س  و�لع�ج"،  "�لتقييم  ل��وح��دة  ع��م��ل  ور���س��ة 
�خلا�سة"،  للرتبية  �خل���ري  ي���وم   " ب��ع��ن��و�ن  م�ساحب 
ز�يد  للتعليم، وموؤ�س�سة  �أبوظبي  بالتعاون مع جمل�س 
لل�سم،  �لإم����ار�ت  وجمعية  �خل��ريي��ة،  ل�أعمال  �لعليا 
ومركز �لعني للرعاية و�لتاأهيل، يف مبنى �لكلية باحلرم 
م��اي��و �جلاري،   2 �مل��و�ف��ق  �ل��ث���ث��اء  �جل��ام��ع��ي، �سباح 
ب��ح�����س��ور �ل���دك���ت���ورة ع��و���س��ة �مل���ه���ريي – رئ��ي�����س ق�سم 
– نائب  �ملجيني  �إبر�هيم  و�لدكتور  �لرتبية �خلا�سة، 
وكيل كلية �لرتبية �خلا�سة، و�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية 
�لدكتورة عو�سة  و�أو�سحت  و�لطالبات.   �لكلية  و�أ�سرة 
�ملهريي – رئي�س ق�سم �لرتبية �خلا�سة، �أن �لهدف من 
هذه �لفعالية م�ساركة كلية �لرتبية يف �لعمل على ن�سر 
�ملجتمع  فئات  ملختلف  �مل�ساركة  مفهوم  وتعزيز  �خلري 
لتحقيق روؤية قيادتنا �لر�سيدة يف تعزيز مفهوم �خلري  
على  و�ل��ت��اأك��ي��د  �لعالية  �لهمم"  "�أ�سحاب  نفو�س  يف 
�ملجتمع  وتطور  تقدم  �لإ�سهام يف  �لإيجابي يف  دوره��م 
"�لتقييم  وحدة  خ�ل  من  ومكوناته،  فئاته  مبختلف 
 ،2011 �ل��ع��ام  منذ  �لكلية  �أن�����س��اأت��ه��ا  �ل��ت��ي  و�لع�ج" 

�ملد�ر�س و�جلامعات يف  وتفعيل دورها يف خدمة طلبة 
�لهمم، وتقدمي  �أ���س��ح��اب  م��ن  �ل��دول��ة  �أن��ح��اء  خمتلف 
�ل����س���ت�������س���ار�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل���ع����ج���ي���ة ب���امل���ج���ان لهذه 
�سعوبات  ت�سمل  �خل��دم��ات  وه��ذه  �ملجتمع،  م��ن  �لفئة 
وتعديل  و�لنطق  �ل�سمعي  و�لتاأهيل  و�لتوحد،  �لتعلم، 
 Down و  �للغوي  �ل��ت��اأخ��ر  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سلوك 
�لع�جية  �ل�ست�سار�ت  من  وغريها   ،syndrome
�لزيودي  �لهمم.  وقدم �لروفي�سور حممد  لأ�سحاب 

– من ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف �جلامعة، ور�س عمل 
�لخت�سا�سني  م��ن  ل��ل��م�����س��ارك��ني  متخ�س�سة  علمية 
�ملتخ�س�سة  �مل��ر�ك��ز  �مل��د�ر���س، وع��دد من  و�مل�سرفني يف 
�لدولة،  يف  �ل��ه��م��م  لأ����س���ح���اب  �خل���ا����س  �ل��ت��اأه��ي��ل  يف 
و�لع�ج  �لتقييم  وح��دة  عن  �سام�  تو�سيحيا  عر�س 
بجامعة  �لرتبية  كلية  يف  لها  �لتابع  �لتاأهيلي  و�ملركز 
�أحدث �لر�مج �لتاأهيلية  �لإم��ار�ت، و��ستعر�س معهم 
و�لع�جية، بالإ�سافة ل��ست�سار�ت �لعلمية و�ملعرفية 

وحزمة �خلدمات �لتي يقدمها �ملركز لأ�سحاب �لهمم، 
ك��م��ا �أ���س��ار �إىل �أن �مل��رك��ز ق��د ق���دم خ����ل �ل��ف��رتة من 
يزيد  ملا  خدماته   2014 �لعام  وحتى   2011 �لعام 
عن 200 مر�جع  غالبيتهم من �لأطفال، ويف خ�ل 
�ل��ف��رتة م��ن �ل��ع��ام 2016 وح��ت��ى �ل��وق��ت �حل���ايل من 
�لعام 2017  �أكرث من 50 حالة و 36 جل�سة ع�جية 
ثابتة لأ�سحاب �لهمم وذلك يف �إطار مبادرة عام �خلري 
، فيما بلغ عدد �ملتطوعني بالوحدة �لع�جية ما يزيد 
د�خ��ل وخ��ارج �جلامعة وطالبات  54 متطوع من  عن 
�جلامعة من �خلريجات وطلبة �لدر��سات �لعليا بكلية 
على  �لفعالية  و��ستملت   .2017 �لعام  حتى  �لرتبية 
�ملائدة �مل�ستديرة لعر�س ومناق�سة بع�س جتارب �لأ�سر 
مع �أطفالهم من ذوي �لهمم �لعالية، من �مل�ساركني يف 
�لرتبية  ومر�كز  �خلا�سة  �لرتبية  ومعلمي  �لفعالية 
�ملعر�س  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ع��ني،  م��دي��ن��ة  �خل��ا���س��ة يف 
�مل�ساحب للفعالية مب�ساركة و��سعة من �ملر�كز و�ملد�ر�س 
و�لهيئات �ملتخ�س�سة يف جمال �لرتبية �خلا�سة، و�لذي 
من  �لهمم  �أ�سحاب  و�ب��ت��ك��ار�ت  �إب��د�ع��ات  فيه  عر�ست 
منتجات وخدمات ولوحات فنية تعر عن �هتماماتهم 
وم�ساركتهم �لفاعلة يف عام �خلري 2017، كما �سملت 
و�ملعد�ت  �لأجهزة  كافة  توفري  و�لع�ج  �لتقييم  وحد 
لأ�سحاب  باملجان  �حل��الت  لع�ج خمتلف  �مل�ستخدمة 
مدينة  رح���اب  يف  �ل��دول��ة  مناطق  خمتلف  م��ن  �لهمم 

�لعني بجامعة �لإمار�ت.    

•• العني - الفجر

�سركة  من�ساآت  �أح��د  �لعني  م�ست�سفى  �سهد 
"�سحة" يوم  �أبو ظبي للخدمات �ل�سحية 
)بنت  تو�ئم  �ربعة  ولدة  �ملا�سي   �جلمعة 
وث�ثة �أولد( ل�سيدة مو�طنة، حيث يتمتع 
�لتو�ئم و�لأم ب�سحة جيدة، وكان �مل�ست�سفى 
وب�سكل  دقيق  ب�سكل  �لأم  مبتابعة  ق��ام  ق��د 
متو��سل من �لأ�سهر �لأوىل من �حلمل يف 
مركز �سحة �ملر�أة  ووحدة �لطب �جلنيني 

يف �مل�ست�سفى.
عملية  خ����ل  م��ن  �ل�����ولدة  عملية  ومت���ت 
طبي  ك���ادر  فيها  ���س��ارك  ناجحة  قي�سرية 
متخ�س�سات،  طبيبات  ي�سم  متخ�س�س 
�طفال  �خ�سائي  �طباء  �ربعة  �سارك  فيما 
حديثي �لولدة و�خلدج وتو�جدو� يف غرفة 
�لعمليات خ�ل �لعملية ملتابعة �ملو�ليد منذ 
�للحظة �لوىل، ومتت �ل��ولدة يف �ل�سبوع 
31 من �حلمل، وكانت �وز�ن �ملو�ليد بني 
1200 جر�م و 1100 و1070 و840 

جر�م.
قالت �لدكتورة غز�لة باحلج �ملدير �لطبي 
�سعد�ء  "�ننا  �ل��ع��ني:  مل�ست�سفى  ب��الإن��اب��ة 
بولدة �ربعة تو�ئم، ما يوؤكد على م�ستوى 
و�لفني  �لطبي  �ل��ك��ادر  وك��ف��اءة  �مل�ست�سفى 
و�ملهار�ت  �لو��سعة  �خل��ر�ت  ميتلك  �ل��ذي 
متطور  مركز  وج��ود  �أن  و��سافت  �لعالية. 
ووحدة  �لعني   م�ست�سفى  يف  �مل���ر�أة  ل�سحة 
متكامل  وق�سم  �جلنيني  للطب  م��ت��ط��ورة 
و�خلدج  �لولدة  بالأطفال حديثي  للعناية 
دور�  يلعب  �مل�ست�سفى  يف  �سرير�   12 ي�سم 

مهما يف ��ستقبال �حلالت �ل�سعبة و�لنادرة 
و�لتعامل معها وحتقيق ن�سب جناح عالية، 
و�ن �لو�سول �ىل هذه �ملرحلة يتطلب توفر 
ب�سرية  وكفاء�ت  وق��در�ت  متطورة  تقنيات 

طبية ذ�ت قدر�ت عالية.
و�أعرب و�لد �لتو�ئم �لأربعة �ملو�طن حممد 
بالتو�ئم  �سعادته  عن  �حلب�سي  على  �سعيد 
�لربعة قائ� �إنه �ختار لهم �أ�سماء �سهيل، 
و�سعود، وعبد�هلل، وميثاء، وقال �ن فرحته 
باأربع  زوجته  بحمل  علمه  منذ  تو�سف  ل 
تو�ئم، موؤكد� �ن يوم �لولدة كان يوما غري 
عاديا، مو�سحا �ن فرحة كبرية عمت غرفة 
و�لفني  �لطبي  �لكادر  �ل��ولدة وبني جميع 
�د�رة  ب��ان  وفوجئ  �مل�ست�سفى،  يف  و�لد�ري 
�ملفرح  �حل����دث  ب��ه��ذ�  �ح��ت��ف��ل��ت  �مل�ست�سفى 

ب�سكل ��ستثنائي.
�لطبية  �لتو�ئم �جلهود  �لأطفال  �أم  ثمنت 
�ل�سهور  يف  متابعتها  منذ  لها  بذلت  �لتي 
�لطبي  �لفريق  �ن  وق��ال��ت  للحمل  �لأوىل 
ك���ان د�ئ����م �ل��ت��و����س��ل م��ع��ه��ا ل��ي��ط��م��ئ��ن عل 
رزقت  �أن  لها  �سبق  وق��د  �ل�سحية،  حالتها 
5 �سنو�ت  م���ن ق��ب��ل ب��ول��دي��ن ه��م��ا ���س��ع��ي��د 

و�سيف 4 �سنو�ت.
و�لولدة  �لن�ساء  �أمر��س  ��ست�سارية  وقالت 
يف �مل�ست�سفى، �لدكتورة �إجنايل ر�يف، و�لتي 
�جرت �لعملية �لقي�سرية، �إن �لم �حلامل 
 10 �ل�سبوع  منذ  �مل�ست�سفى  تر�جع  ب��د�أت 
باأربع  �لتاأكد من حملها  من �حلمل، وبعد 
ت���و�ئ���م و���س��ع ل��ه��ا ب��رن��ام��ج م��ت��اب��ع��ة دقيق 
�����س���رف ع��ل��ي��ه ف��ري��ق م���ن �لكادر  و���س��ام��ل 
لها فحو�سات  و�جريت  �ملتخ�س�س  �لطبي 

دورية يف وحدة �لطب �جلنيني للتاأكد من 
�س�مة �لجنة ومتابعة مر�حل منوهم .

قي�سرية  عملية  �ج��ر�ء  تقرر  �نه  و��سافت 
��سبوعا من �حلمل   30 ل�م �حلامل بعد 
�س�مة  وع��ل��ى  �لم  ���س���م��ة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا 
�لج��ن��ة، وب��ع��د م��و�ف��ق��ة �لم و�ل����زوج على 
كافة  �ت��خ��ذت  �لقي�سرية  �لعملية  �ج���ر�ء 
لإجر�ء  �مل�ست�سفى  يف  �ل���زم��ة  �لرتتيبات 
�ل���ق���ي�������س���ري���ة، ومت رف�����ع درج����ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
ق�سم  ت��وىل  فيما  �مل�ست�سفى،  يف  �ل�ستعد�د 
�ل��ولدة و�خلدج  بالأطفال حديثي  �لعناية 
�لتو�ئم  �رب����ع وح����د�ت ل���س��ت��ق��ب��ال  جت��ه��ي��ز 
�ق��ل من  �لرب��ع��ة نظر� لن �وز�ن��ه��م كانت 
�ملعدل �لطبيعي لإجر�ء عملية �لولدة قبل 
موعدها ما يتطلب و�سعهم يف ق�سم �لعناية 
ب��الأط��ف��ال �خل��دج حتى تزيد �وز�ن��ه��م عن 

. �س�متهم  من  و�لتاأكد  جر�م   2000
وق��ال��ت خ����ل �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ق��ي�����س��ري��ة �لتي 
�جريت حتت �لتخدير �لن�سفي ل�أم تو�جد 
�ربعة �طباء �خ�سائي �طفال حديثي �لولدة 
و�خلدج يف غرفة �لعمليات حيث ت�سلم كل 
وبا�سر  �لربعة،  �لتو�ئم  من  مولود  طبيب 
�لطباء يف �جر�ء �لفحو�سات �ل�زمة لهم 
ونقلهم �ىل وحدة �لعناية بالأطفال �خلدج 
�لعملية  بعد  جيدة  �لم  �سحة  �ن  م��وؤك��دة 

�لقي�سرية.
��ست�سارية  �لنقبي  م��وزة  �لدكتورة  قالت  و 
م�ست�سفى  يف  �مل����ر�أة  �سحة  م��رك��ز  ورئ��ي�����س 
بالأمر  لي�س  تو�ئم  �ربعة  ولدة  �أن  �لعني  
و�ل�ستعد�د�ت  �ل��رتت��ي��ب��ات  جل��ه��ة  �ل�سهل 
�لطبي  �لفريق  قبل  م��ن  �ت��خ��اذه��ا  �لزم���ة 

و�لفني وعلى وجه �خل�سو�س ق�سم �لعناية 
�ل��ولدة و�خل��دج م�سري�  بالأطفال حديثي 
على  جم���ه���ز�  ���س��ري��ر�   12 وج�����ود  �ن  �ىل 
�ىل  �ل���ع���ني   م�ست�سفى  يف  م�����س��ت��وى  �ع��ل��ى 
ج��ان��ب وج���ود وح���دة م��ت��ط��ورة ج��د� للطب 
�جلنيني وكادر طبي على درجة عالية من 
وب�سكل  ��سهم  �لو��سعة  و�خل���رة  �ل��ك��ف��اءة 
ك��ب��ري يف �مت���ام م��ث��ل ه���ذه �ل����ولدة �لنادرة 
بنجاح ك��ب��ري. ق��ال �ل��دك��ت��ور ����س��ام��ة حمود 
�مل�ست�سفى  �أن  �ل����ولدة  حديثي  ��ست�ساري 
وحدة  يف  �ل�ستيعابية  �لطاقة  �ساعف  قد 
�لأط��ف��ال �خل��دج وحديثي �ل���ولدة  م��ن 6 
�أنه  كما  فائقة  �سرير عناية   12 �ىل  ��سرة 
فائقة  عناية  ���س��ري��ر    19 زي��ادت��ه��ا   ميكن 
يف حالة �حلاجه �ىل ذلك. وقد مت جتهيز 
وح���دة ح��دي��ث��ي �ل�����ولدة و�خل����دج م���وؤخ���ر� ً 
ب��اأج��ه��زة ف��ائ��ق��ة �ل��ت��ط��ور مل��ر�ق��ب��ة �حلالت 

�حلرجة و�خلطرية. ومت تطوير �ل�سعاف 
و��سبح  و�خل��دج  �ل��ولدة  �خلا�س بحديثي 
و�سيارة  جت��ه��ي��ز�ت  �ل��ع��ني  م�ست�سفى  ل��دى 
��سعاف خا�سة بنقل �طفال حديثي �لولدة 

و�خلدج.
�لأطفال  " مت��ت��ل��ك وح����دة ط���ب  و�أ����س���اف 
�خل��دج وحديثي �ل��ولدة وح��دة تخ�س�سية 
لع�ج �أولئك �لأطفال جمهزة باثني ع�سر 
للمر�قبة  �لتطور  فائقة  ومر�فقا  �سرير� 
�ل��وح��دة متتلك  �أن  �مل��رك��زة كما  و�ل��ع��ن��اي��ة 
جهاز  مثل  �ملتطورة  �لج��ه��زة  م��ن  �لعديد 
خ��ا���س مل�����س��اع��دة �لط���ف���ال �ل��ذي��ن يعانون 
منو  لعدم  نتيجة  �لتنف�س  يف   م�ساكل  من 
�ل��رئ��ت��ني، ك��م��ا �أن���ه���ا حت��ت��وي ك���ذل���ك  على 
�لتنف�س  ل��دع��م وظ��ي��ف��ة  �أن��ظ��م��ة م��ت��ق��دم��ة 
�أمثال �أجهزة �لتهوية عالية �لرتدد و�أجهزة 

��ستن�ساق �أوك�سيد �لنيرتيك. 

نهيان بن مبارك يثمن مبادرة اأبناء ال�شيخ �شيف بدعم بنك الكتاب
ح�ضني احلمادي يثني على جناح وزارة الثقافة 

وي�ضيد بدورها يف دعم م�ضرية الثقافة
•• دبي –  الفجر

ثمن معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة، 
بنك  مبادرة  و�جلمهور، يف  �ل��وزر�ء  ومعايل  �ل�سيوخ  �أبناء  وم�ساركة  زي��ارة 
�لكتاب �سمن جناح �لوز�رة يف معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب، وذلك من 
دعماً  تعد  و�لتي  �لبنك  �سندوق  يف  بالكتب  �لترع  على  حر�سهم  خ���ل 

وتاأييد�ً كبري� للمبادرة وت�سهم يف �إجناحها.
 وقال معاليه �إن حر�س �أبناء �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان 
�سلطان  بن  في�سل  و�ل�سيخ  �لد�خلية،  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�مل�ساركة  على  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حلمادي  ح�سني  ومعايل  �لقا�سمي 
يف �ل�����س��ن��دوق و�ل��ت��رع ب��ع��دد م��ن �لكتب �ل��ق��ّي��م��ة، ه��و ت��اأك��ي��د على �هتمام 
�لد�ئم على دعم  �لدوؤوبة وحر�سهم  �لدولة وبذل جهودهم  �مل�سوؤولني يف 
�ملبادر�ت �جلديدة و�لبتكار و�لإبد�ع مبا ير�سخ مكانة �لدولة كنموذج ر�ئد 

يف خمتلف �ملجالت على �مل�ستوى �لدويل.
�أن وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة حر�ست على تنفيذ هذه  و�أ�ساف معاليه 
�ملبادرة من منطلق  �مل�سوؤولية �لوطنية ودور �لوز�رة يف ن�سر �لوعي �لثقايف 
بني �أفر�د �ملجتمع، وتر�سيخ ثقافة �لقر�ءة وغر�س �لإيثار بالنفو�س وحب 
و�ل�سر�كة  �مل�سوؤولية  تعزيز روح  دور فعال يف  �لبنك من  ملا يقدمه  �خلري، 
ثقافة  وت��ع��زي��ز  �لثقافية  �لتنمية  ودع���م  تطوير  يف  ل���إ���س��ه��ام  �ملجتمعية 
�لقر�ءة د�خل �لدولة وخارجها، وهي ت�سهم يف حتقيق �لعديد من �لأهد�ف 
�ملعر�س  بالقائمني على  نهيان  �ل�سيخ  و�أ�ساد معايل  �آن و�حد.  �ل�سامية يف 
�مل�ساركة وذلك على ما بذلوه من جهود  �لن�سر  وجميع �ملنظمني له ودور 
�أبوظبي  ملعر�س  �لفريد  و�لتميز  �ملن�سود  �لنجاح  حتقيق  يف  �أ�سهمت  طيبه 
�ملبادر�ت  �أن  معاليه  ، موؤكد�ً  و�لع�سرين  �ل�سابعة  دورته  للكتاب يف  �لدويل 
�حلكومية  �جلهات  �لعام من خمتلف  لهذ�  �ملعر�س  بها  توج  �لتي  �ملبتكرة 
و�خلا�سة يف دعم �لقر�ءة و�ملبدعني جعلها من �لفعاليات �لر��سخة و�لتي 
�ملحلي،  �لفكري  و�ملنتج  �لإم��ار�ت��ي  و�ل��ك��ات��ب  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �ستدعم 
وترثي �ملحتوى �ملعريف �لعربي وهو �لهدف �لأ�سمى �لذى ي�سعى لتحقيقه 

معر�س �أبوظبي �لدويل  للكتاب على مد�ر �لدور�ت �ل�سابقة.
وعلى �سعيد مت�سل ز�ر معايل ح�سني �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم جناح 
للكتاب  �لدويل  �أبوظبي  �مل�سارك يف معر�س  �ملعرفة  �لثقافة وتنمية  وز�رة 
�إبد�عية  و�أعمال  مبادر�ت  من  �جلناح  يحتويه  عما  ل�سرح  معاليه  و��ستمع 
�إ�سد�ر�ت، وتر�ثيات،  وثقافية تزيد على مئتي عنو�ناً خمتلفاً من �سل�سلة 
و�إبد�عات �سابة، وترجمات، �إ�سافة �إىل �إ�سد�ر�ت �لوز�رة بالتعاون مع �حتاد 
كتاب و�أدباء �لإم��ار�ت. و�أثنى �حلمادي على �جلناح وما ي�سمه من �أعمال 
فنية، وخدمات ثقافية م�سيد�ً بدور وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة وبجهود 
معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة، يف 
�لقطاع �لثقايف بالإمار�ت و�لعامل �لعربي ب�سكل عام مما ي�سهم يف تر�سيخ 
�إ�سافة مل�ساركتها  �لإم��ار�ت ورفع ر�يتها يف �ملحافل �ملحلية و�لدولية،  ��سم 
وتو�جدها �مل�ستمر يف �لفعاليات و�مللتقيات �لثقافية و�لفنية �ملتنوعة ب�سكل 
�أطلقته  �ل�سباب" �لذي  �ملوؤلفني  "�إعد�د  �أ�ساد �حلمادي برنامج  عام. كما 
�إنتاج  �أن �لرنامج  ميّثل نقلة نوعية يف منظومة  �ل��وز�رة، موؤكد�ً معاليه 
�ملعرفة م��ن خ���ل منهج م��درو���س ويعد رع��اي��ة ودع��م حقيقي م��ن  وز�رة 
�إنتاج  �ملعرفة وحتفيز لل�سباب �لإمار�تي، كما �سي�ساهم يف  �لثقافة وتنمية 
�لتاأليف �لأدب��ي بكافة جمالته من  جيل جديد من �ملبدعني يف جم��الت 
�سعر وق�سة ورو�ية وم�سرح ونقد وغريها، ون�سر �أعمالهم �لأدبية وت�سليط 
�أفكارهم و�سقلها و��ستك�سافها عر قنو�ت منا�سبة  �ل�سوء عليهم وحماية 
�لثقافية  �ملناف�سة  �ساحة  على  بالظهور  لهم  �لفر�سة  و�إتاحة  ومتخ�س�سة 
و�ملعرفية ، مما يدعم �حلر�ك �لثقايف ويبقي �لإبد�ع مو�سول بني �لأجيال 

�ملتعاقبة يف �لدولة عر بناء جيل من �ملبدعني.
�ملعر�س على تنظيم جمموعة  �أي��ام  �ل��وز�رة على مدى  فيما حر�س جناح 
من �لور�س �لتعريفية جلمهور �ملعر�س من �أهمها برنامج �إعد�د �ملوؤلفني 
�ل�سباب، حيث تناولت �لور�س �لتعريف بالرنامج وطريقة �مل�ساركة و�أهمية 
�لرنامج و�خلدمات �لتي يقدمها، �إ�سافة لعر�س �لعديد من �ملز�يا �لتي 
�ل�سباب  م��ن  ك��ب��ري�ً  �إق��ب��اًل  �جل��ن��اح  و�سهد  للم�ساركني،  �لرنامج  يقدمها 

�لذين �أبدو� رغبتهم يف �للتحاق بالرنامج .
�لوز�رة،  �إ���س��د�ر�ت  م��ن  ج��دي��دة  توقيع جمموعة  �ل���وز�رة  �سهد جناح  كما 
�سمن �سل�سلتي �إ�سد�ر�ت وترجمات ومن �أبرز �لكتب �لتي �سملتها حف�ت 
�لتوقيع؛ توقيع �لفنان �لإمار�تي عبد�هلل �سالح كتابه جمموعة م�سرحيات 
، كما وق��ع �لكاتب �لدكتور ر�سول حممد ر�سول كل م��ن  �سورة �لآخ��ر يف 

�لرو�ية �لعربية ومتثي�ت �ملر�أة �لعربية.
 " هذ�  بعد  �أب��وح  "ل  بعنو�ن  كتابه  �لزعابي  نا�سر  و�لكاتب  �ل�ساعر  ووق��ع 
�لكّتاب وذويهم وعدد  و�أ�سدقاء  �ملعر�س  وذلك بح�سور كبري من جمهور 

من �ملثقفني و�لإع�ميني و�ملهتمني بالأدب و�لإبد�ع يف �لإمار�ت.

الرتاث وم�ضرية الوطن ... كتاب جديد ا�ضت�ضافه معر�ص الكتاب 
•• العني- الفجر

وق��ع م��دي��ر م��رك��ز ع��ني ل���إع���م و�ل��ت��وث��ي��ق، �ل�سحايف 
"�أهل  بعنو�ن  �جلديد  �إ���س��د�ره  بحمد،  ح�سن  و�لباحث 
�مل���ك���ان وذ�ك�����رة �لزمان" وذل����ك يف  �لإم��������ار�ت.. ث��ق��اف��ة 
يف  للكتاب،  �ل���دويل  �أبوظبي  معر�س  يف  �لتو�قيع  رك��ن 
�أبوظبي  هيئة  تنظمه  �لذي  و�لع�سرين،  �ل�سابعة  دورته 
لل�سياحة و�لثقافة، يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س، 
336 �سفحة يف خمتلف  �ل��ذي يقع يف  �لكتاب  ويبحث 
و�لقت�سادية  و�لثقافية  �لجتماعية  �حل��ي��اة  ج��و�ن��ب 
�لإم���ار�ت  دول��ة  تاأ�سي�س  قبل  م��ا  و�لإمن��ائ��ي��ة يف مرحلة 

برجال  ويحتفي  �ملا�سي،  �لقرن  �ل�سبعينيات من  مطلع 
من خ�ل مناذَج مي�سح عنها �لزميل ح�سن بحمد غبار 
�ل�سنني، كما �أنه ي�سلط �ل�سوء على رجال ممن عا�سرو� 
�سهدتها  خمتلفة  حمطات  خ�ل  �لبناء  ومرحلة  ن�سوء 
م�سرية هذ� �لوطن. وفيه تعريف لأبناء �جليل �جلديد 
ك��ي��ف ����س��ت��ط��اع �لآب�����اء و�لأج�������د�د حت��م��ل ك���ل �لظروف 
ي�سكل  وب��ال��ت��ايل  و�ج��ه��وه��ا،  �ل��ت��ي  �ل�سعبة  و�ل��ت��ح��دي��ات 
مادة متميزة يف �لرت�ث �ل�سفوي باألو�نه �ملتعددة، لرجال 
يدي  على  ب��د�أت  �لتي  �لأوىل  �لتكوين  مر�حل  عا�سرو� 
 � �آل نهيان  ز�ي��د بن �سلطان  �ل�سيخ  ب��اإذن �هلل  �ملغفور له 
طيب �هلل ثر�ه � �لذي ببعد نظره وحكمته خطط بع�ساه 

قيا�سية حقائق  ف��رتة  بعد  ل��ر�ه��ا  �ل��رم��ال،  على  م��دن��اً 
متج�سدة .

 " �سودين  �آل  �أح��م��د  �لدكتور  ر�أى  للكتاب  تقدميه  ويف 
 ( كتاب  خ���ل  من  بحمد  ح�سن  و�لباحث  �ل�سحايف  �أن 
�أهل �لإمار�ت.. ثقافة �ملكان وذ�كرة �لزمان(  فتح نافذة 
و��سعة على م�سرية �لرعيل �لأول ليطل من خ�لها على 
جيل �ليوم و�لأجيال �ل�حقة يف عملية تو��سل م�ستمرة 
و�إ�ساءة  و�ملعا�سرة  �لأ�سالة  بني  �لوجود  ثنائية  حتقق 
�ل��وط��ن��ي��ة، وه���ذ� مب��ث��اب��ة م�سح �سامل  �ل��ه��وي��ة  ج��و�ن��ب 
�ل�سفهي  فالرت�ث  �لإم���ار�ت،  �أبناء  من  ع�سر�ت  لذ�كرة 

و�لذ�كرة �ل�سعبية هما ذ�ت قيمة و�أهمية كبريتني.



�شحة وتغذية

23

حّددي الهدف منها
ت�ستنفد  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة  �ل��وج��ب��ات  �أن  �ل��ن��ف�����س  ع��ل��م��اء  ي��و���س��ح 
�لبع�س عاطفياً. لذلك من �ل�سروري �أن حتّددي �لهدف 
�أيام كي تتمّكني  قبل  من هذه �لوجبة وتفكري فيه ملياً 
من �لتعاطي معها با�سرتخاء وهدوء عندما يحني �ملوعد 
�ملنتظر. �جل�سي يف مكان هادئ ل�ساعة �أو �ثنتني و�طرحي 

�لإجهاد؟ ما  �أعاين هذ�  مَل  �لتالية:  �لأ�سئلة  على نف�سك 
�لتوتر و�خلوف  �أخ�ساه؟ وهل خماويف مررة؟ يعود هذ� 
بعمق،  فيهما  ت��ت��اأم��ل��ني  وع��ن��دم��ا  �ل��ط��ف��ول��ة.  �إىل  �أح��ي��ان��اً 
�أن���ك �أ���س��ب��ح��ت �ل��ي��وم ب��ال��غ��ة و�أن����ك ت�ستطيعني  ت��درك��ني 
�لتعاطي معهما بفاعلية. على �سبيل �ملثال، ت�سبح �لأ�سباب 
�لتي جتعلنا ن�سعر بال�سوء نتيجة �سلوك ما �أكرث و�سوحاً 

مع �لتقدم يف �ل�سن، ما يتيح لنا مو�جهتها بفاعلية. ت�سمل 
علماء  يو�سح  �سيئة.  ذك��رى  �أي�ساً  �ملحتملة  قلقنا  �أ�سباب 
�ل�سلبية  بالتجارب  خ�سو�ساً  يحتفظ  �لدماغ  �أن  �لنف�س 
�آَل  ع�ساء  ج��ر�ء  بالأ�سى  مثً�  ت�سعرين  فقد  �ل��ذ�ك��رة.  يف 
�أكر  �أنك �ست�سعرين بر�حة  �إىل نهاية �سيئة. ول �سك يف 

عندما تكت�سفني �لأ�سباب �لكامنة ور�ء قلقك.

�ل�سروري  م��ن  ت��وت��رن��ا،  �أ���س��ب��اب  ع��ن  �لنظر  بغ�س  ول��ك��ن 
�لتي  �لإيجابية،  �لوجبة  ه��ذه  �أوج��ه  على  �أي�ساً  �لرتكيز 
�إىل  �ل��ت��ي تدفعنا  و�لأ���س��ب��اب  �إىل جت��اه��ل��ه��ا،  ع����ادًة  من��ي��ل 
نحب  م�سنة  ج��دة  �لأ���س��ب��اب  ت�سمل  رمب��ا  فيها.  �مل�ساركة 
بع�س  نرغب يف مت�سية  �أخ��اً  �أو  و�لتقّرب منها،  �إر�ساءها 
�لأوىل. ومع حتديد  للمرة  نلتقيه  �أو طفً�  �لوقت معه، 
�ل�سلبية  بالعو�مل  تاأثرنا  �لأ�سباب بو�سوح، يرت�جع  هذه 

�لتي تقلقنا.

وزعي املهام
تتحّول حت�سري�ت هذه �لوجبة �إىل م�سدر توتر حقيقي 
�مل��ه��ام كافة  �أن��ك ت�ستطيعني �إجن���از  �أح��ي��ان��اً. رمب��ا تظنني 
مبفردك. ولكن ل تر�سمي طموحات كبرية كي ل تتحّول 
تنجزين  عندما  ذل���ك،  على  ع����وة  ل���إج��ه��اد.  �سبب  �إىل 
ت�ستنفدين طاقتك قبل موعد  �لتفا�سيل كلها مبفردك، 

�لوجبة، ما ي�سلبك بالتايل �لرغبة يف �لحتفال.
لذلك من �حلكمة �أن تطلبي م�ساعدة �لآخرين. ين�سحك 
كي  بك  للمحيطني  �ملهام  تفوي�س  تتعّلمي  ب��اأن  �خل��ر�ء 
حترري نف�سك من بع�س �لإجهاد وتكّفي عن �لقلق حيال 
�أد�ئك �أثناء �لوجبة �ملنتظرة. من �لطبيعي �أن ترغبي يف 
�أكرث  �لعام  �جلو  �أن  تذّكري  ولكن  ممتازة.  وجبة  تقدمي 
ُي�سّر  ذل��ك، قد  �إىل  بالإ�سافة  �إع��د�د �حللوى.  �أهمية من 
�لطلب  يف  �إذ�ً،  ت���رتدي،  ف���  مب�ساعدتك.  �لعائلة  �أف���ر�د 
�أو  �أطباق �لوجبة،  �أو حت�سري بع�س  �لزينة،  منهم تعليق 

�سر�ء عدد من �حلاجيات يف �للحظة �لأخرية.
على  فاعر�سي  عائلية،  وج��ب��ة  �إىل  م��دع��وة  كنت  �إذ�  �أم���ا 
معديها �مل�ساعدة قبل �أ�سابيع كي ل ياأتي عر�سك متاأخر�ً. 
�إجنازها مع  �لتي عليك  �ملهام  ع�وة على ذلك، تقا�سمي 

زوجك، فاطلبي منه مثً� �سر�ء �لهد�يا.

تقّبلي عائلتك على طبيعتها
يف  نر�سم  عائلتنا،  عن  بعيد�ً  طويً�  وقتاً  من�سي  عندما 
وينطبق  بهم.  ولقائنا  �أقاربنا  ب�ساأن  عالية  توقعات  ذهننا 
ُتَعّد مبنا�سبة  ذلك خ�سو�ساً على �لوجبات �لعائلية �لتي 
�ل��ع��ائ��ل��ة بفرح  �أن جتتمع  ن��ت��وق��ع خ���ل��ه��ا  �لأع���ي���اد لأن��ن��ا 

�إىل  �أحياناً  �للقاء�ت  هذه  تتحّول  لذلك،  نتيجة  وحمبة. 
�سبب خليبة �لأمل.

ل��ت��ف��ادي خ��ي��ب��ة �لأم����ل ه����ذه، ع��ل��ي��ك �ل��ن��ظ��ر �إىل عائلتك 
�أفر�دها ل يتبدلون من  �أن  بو�سوح ومو�سوعية. تذكري 
�سنة �إىل �أخرى و�أن �سلوكهم �ملزعج ل يزول مبرور �لوقت. 
لكنك ت�ستطيعني بالتاأكيد �لتحّكم يف طريقة تفاعلك مع 
�إن كنت تخ�سني  �ملثال،  �ل�سلوك ه��ذه. على �سبيل  �أمن��اط 
تعليقاً معيناً، فكري م�سبقاً يف رّد يوقف �لآخر عند حده 
من دون �أن ُي�سعرك بال�ستياء. ولعل �حلل �لأمثل تبديل 
مو�سوع �حلو�ر. قد ت�ساألك �إحدى قريباتك مثً�: هل ما 
ز�ل ولدك يو�جه �سعوبات كبرية يف �ملدر�سة؟ �أجيبيها يف 
�آدم. �أمل �أخرك؟ �ختاروه للعب يف  �حلال: )نتحدث عن 

فريق �ملدر�سة لكرة �لقدم. نحن فخورون به(.
�للقاء�ت  يف  تزعجك  ق��د  �ل��ت��ي  �لأخ����رى  �مل�سائل  �إح���دى 
يكّونها  �لتي  �ل�سورة  بني  �لكبري  �لتفاوت  ه��ذه  �لعائلية 
�لآخرون عنك و�سورتك �حلقيقية. ل تدعي هذه �مل�ساألة 
تفاجئك، بل توقعيها وتعاطي معها ب�سر �أو حتى مبرح. 
فرد  لكل  نظاماً  ت�سّكل  �لعائلة  �أن  �لنف�س  علماء  يو�سح 
فيه،  مكانك  تقّبل  وعليك  م�سبقاً.  مقرر  حمدد  دور  فيه 
هذه  ت��ه��دف  �ل��وف��اق.  على  �حل��ف��اظ  يف  ترغبني  كنت  �إن 
�للقاء�ت �لكبرية �إىل تاأكيد وحدة �ملجموعة. قد ت�سعرين 
يتعاطون معك كما يجب.  �أو  �لآخرين ل يفهمونك  ب��اأن 
لت�سححي  �ملنا�سبة  �للحظة  ت�سّكل  ل  �للقاء�ت  هذه  لكن 
د�خل  و�خل����ف���ات  �ل�����س��ق��اق  ت�سببني  ق��د  و�إل  �لأو����س���اع، 

فرد  دور  ل��ت��وؤدي  ج��ه��دك  ق�سارى  �ب���ذيل  ل��ذل��ك  �لعائلة. 
�لعائلة �ل�سعيد لب�سع �ساعات.

اأرجئي التو�شيحات
�أكر عدد من  �لطعام مو��سيع تهّم  �أثناء تناول  �طرحي 
كان  و�إن  �لغذ�ئية.  �ل��ع��اد�ت  �أو  �ل�سفر  مثل  �حلا�سرين، 
ب�سرعة  تبديله  فحاويل  حم��دد�ً،  مو�سوعاً  يكره  �أحدهم 
�أو حفلة  ق��ر�أت��ه  كتاب  �آخ��ر  ع��ن  �لتحدث  �أو  دع��اب��ة  ب�سرد 
بالإ�سغاء  منفتح  موقف  على  حافظي  كذلك  ح�سرتها. 
ومدلولت  م��ع��اٍن  كلماتهم  حتميل  وت��ف��ادي  �جلميع  �إىل 

�سلبية.
�أن ينتابك بع�س �مل�ساعر  �أن من �لطبيعي  يوؤكد �خلر�ء 
�ل�سلبية. ولكن ل ت�سمحي لها باأن ت�سيطر عليك. لذلك 
على  �لرتكيز  ثم  وم��ن  �مل�ساعر  ه��ذه  ب���اإدر�ك  ين�سحونك 
هذ�  يف  م�ساركتك  �سبب  متذكرًة  �لإيجابية،  �للقاء  �أوج��ه 

�للقاء.
�جللو�س  ب�ساطة  بكل  فيمكنك  ذل��ك،  عن  عجزت  �إذ�  �أم��ا 
وحدك لب�سع دقائق من دون �لتعبري عن غ�سبك، ز�عمًة 
�إىل �حلمام،  ت�سلني  دخ��ول �حلمام. وعندما  تودين  �أن��ك 
�أن  تنف�سي بعمق ث�ث مر�ت متتالية. لكن هذ� ل يعني 
�أحد  جرحك  �إن  �إليك.  ي�سيء  من  �أو  ما  كل  تقّبل  عليك 
�لفر�سة  لح��ق��اً  حتيني  تعليق،  �أو  بت�سرف  �حلا�سرين 
�ملنا�سبة لتعاتبيه. فعندما يهد�أ غ�سبنا، ميكننا �لتعاطي 

مع �مل�ساكل بحكمة وفاعلية.

تعاطي معها ب�شال�شة ومو�شوعية

الوجبات العائلية... اكت�ضفي الأ�ضباب الكامنة وراء قلقك

 جتمع الوجبات العائلية بني الفرح، 
قد  اإنها  حتى  والتوتر،  واالإجهاد، 

تدفعك اأحيانًا اإىل حّد اال�شتياء.
 ولكن ما ال�شبيل اإىل التحّكم يف هذه 
اإجناحها؟  على  والعمل  املنا�شبات 
ب�شال�شة  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��اط��ي  ع��ل��ي��ك 

ومو�شوعية.

اأف�ضل احللول للتخّل�ص من 
قلقك من دون اأدوية

�ملت�سارع  �لع�سر  ه��ذ�  يف  �سهلة  �حلياة  تعد  مل   
لتخفيف  �مل�ساعدة  بع�س  �إىل  �أح��ي��ان��اً  ونحتاج 
�حللول  �أف�����س��ل  �إل��ي��ك  يجتاحنا.  �ل���ذي  �لقلق 

ل�سرتجاع �لهدوء من دون �أدوية!

الكي كونغ يعّزز ال�شالم الداخلي
�ل�سيني  �ل���ط���ب  م����ن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ه�����ذه  ت�����س��ت��ق 
و�لتمارين  �ل��و���س��ع��ي��ات  ت�����س��م��ح  �ل��ت��ق��ل��ي��دي. 
و��ستعادة  �ل��ق��ل��ب  �إي����ق����اع  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �مل���ق���رتح���ة 
�ل�سرتخاء و�لتحكم بالتنف�س. ت�ساهم حركات 
ممار�سة  يجب  لكن  �لقلق.  مكافحة  يف  معينة 

�لكي كونغ مرة �أ�سبوعياً على �لأقل.

املغني�شيوم يجّدد اال�شرتخاء
�لقلب  يف  وخ���ف���ق���ان���اً  ت�����س��ن��ج��ات  ت���ع���اين  ه����ل 
�لع�ج  ي�سمح  و�أرق؟  بالقلق  مرتبطاً  وت��ع��ب��اً 
نقل  وحت�سني  �لع�س�ت  ب��اإرخ��اء  باملغني�سيوم 

�لإ�سار�ت �لع�سبية:
غنى  �لأك�����رث  �لأغ����ذي����ة  ت���ن���اول  ع��ل��ى  • رّك�����ز 
باملغني�سيوم: كاكاو، جوز، بقوليات، خ�سر�و�ت 

خ�سر�ء د�كنة...
يتخّل�س  �أقر��س:  �سكل  �ملغني�سيوم على  • خذ 
�أربع  �أو  ث���ث  خ���ل  �ملغني�سيوم  م��ن  �جل�سم 
����س���اع���ات، ل����ذ� ي��ج��ب �أن ت���اأخ���ذه ث�����ث م���ر�ت 

يومياً.

الوخز باالإبر يخّفف الت�شنجات
�ل�سينية  �مل�ست�سفيات  �لتقنية يف  ُت�ستعمل هذه 
ملعاجلة �مل�سابني بارتفاع �سغط �لدم وبدرجات 
�ملري�س  ويخ�سع  �لنف�سي،  �ل�سغط  من  عالية 
يومياً. عموماً، ترز �حلاجة  �أحياناً جلل�ستني 
�إىل ع�سر جل�سات متقاربة على �لأقل ثم جل�سة 

�سهرياً.

النباتات ُت�شّهل النوم
ب��خ�����س��ائ�����س مهدئة  �ل��ن��ب��ات��ات  ب��ع�����س  ي��ت��م��ت��ع 
وزهر  و�لزيزفون  �لآلم  وزه��رة  �لناردين  مثل 
��ستعمالها  ميكن  �مل���ّر...  و�لرتقال  �لرتقال 
�أو  نباتية طازجة  �أو خ��سات  نقيع  �سكل  على 
قطر�ت. ��سكب ب�سع قطر�ت من زيت �خلز�مى 

�لأ�سا�سي على �لو�سادة لتح�سني �لنوم.

ال تبالغ يف اأخذ املهدئات
ب���اأن ه���ذه �لأدوي�����ة ت����وؤدي �إىل  ي�ستبه �خل����ر�ء 
�لإ�سابة  �ح��ت��م��ال  �ل���ذ�ك���رة وزي����ادة  ����س��ط��ر�ب 
ب�سبب  ���س��ري  �ل��ت��ع��ّر���س حل�����و�دث  �أو  ب���اخل���رف 

تر�جع م�ستوى �لوعي.
على  يعتاد  �جل�سم  لأن  ك��ب��رية  �ملخاطر  ت��ب��دو   
من  �لنا�س  ياأخذها  م��ا  و�سرعان  �لأدوي���ة  تلك 
�أن  يجب  قلقهم.  م�ستوى  فيزيد  م���رر،  دون 
تتوقف عن �أخذ تلك �لأدوية بوترية تدريجية 

وحتت �إ�سر�ف �لطبيب.

“�لكلى” ب��اأد�ء وظائف حيوية عدة باجل�سم  تقوم 
و�أهمها ت�سفية �لدم من �ل�سموم و�إز�لة �لف�س�ت 
عن طريق �لبول، ورغم ذلك فهناك بع�س �لعاد�ت 
�ل�سموم  تر�كم  �إىل  ت��وؤدي  �ل�سحية  غري  �لغذ�ئية 
باجل�سم �لأمر �لذي ي�سع عبئاً �إ�سافياً على �لكلى.
ويعد تنظيف �لكلى و�لكبد من �لأمور �ل�سرورية 
على  للحفاظ  �ل�سخ�س  بها  يهتم  �أن  يجب  �لتي 
بوظائفها،  ل��ل��ق��ي��ام  ب��اجل�����س��م  �حل��ي��وي��ة  �لأج���ه���زة 
 ”justhealthylife“ موقع  ن�سره  ملا  وطبقا 
�لبقدون�س �لذي  هناك عدد من �لأع�ساب و�أهمها 
تكون  �أو  �لكلى  باأمر��س  �لإ�سابة  منع  على  يعمل 

�حل�سو�ت بالكلى ومنع تر�كم �ل�سموم باجل�سم.
على  لحتو�ئه  �لكلى  تطهري  �لبقدون�س  ي�ستطيع 
كمية وفرية من �لفيتامينات مبا يف ذلك فيتامني 
C، A، k �لغنية باملعادن �لأ�سا�سية مثل �حلديد 
وهي �لتي تعتمد عليها �لكلى يف �لقيام بوظائفها.

وبالإ�سافة �إىل قدرة �لبقدون�س على تطهري �لكلى 
فاإنه يحتوي على جمموعة من �خل�سائ�س �لطبية 
وفقر  للميكروبات  م�ساد  فهو  �ل�سحة  لتح�سني 
�لدهون  تخفي�س  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  و�ل��ت��خ��رث،  �ل����دم، 
بالدم ومينع ت�سمم �لكبد، ويقلل من �رتفاع �سغط 
نق�س  ويعو�س  للبول،  ق��وي��اً  م���در�  ويعتر  �ل���دم، 
�ل�سكر ب��ال��دم، وي��ك��اف��ح �لأك�����س��دة وي��ن��ظ��م �ل���دورة 

�ل�سهرية.
ع�ج  يف  كبرية  فاعلية  ذو  �لبقدون�س  ف��اإن  كذلك 
�لبقدون�س  و�ساي  للخارج،  ويدفعها  �لكلى  ح�سى 
يزيد من عملية �لتخل�س من �لبول باجل�سم كما 
�لكلى ل�أم�ح  �أن�سجة  يعمل على منع �مت�سا�س 

مما يعوق تكوين ح�سو�ت �لكلى.
من  باقة  ن�سف  من  �لبقدون�س  م�سروب  ويتكون 
�ملاء، و2 ملعقة  �أكوب من  �لبقدون�س �لطازج، و8 

كبرية من �لع�سل، وع�سري ن�سف ليمونة”.

طريقة التح�شري:
قطع  �إىل  يقطع  ثم  جيد�ً  البقدون�ض  ُيغ�سل   –

كبرية.
�حلر�رة. متو�سطة  نار  على  �ملاء  – يغلى 

�إليه  ي�����س��اف  ل��ل��غ��ل��ي��ان  �مل�����اء  ي�����س��ل  ع��ن��دم��ا   –
�لبقدون�س وتخف�س �حلر�رة.

دقائق.  10 ملدة  هادئة  نار  على  – يرتك 

ثم  ليرد  ون��رتك��ه  �ل��ن��ار  على  م��ن  �مل��اء  – نرفع 
ي�ساف ع�سري �لليمون و�لع�سل.

 2 �إىل  ك���وب  م��ن  �مل�����س��روب  ه���ذ�  م��ن  – ن��ت��ن��اول 
يومياً.

�مل�سروب  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ب��اإع��د�د  قمت  �إذ�   –
ميكن حفظها يف �لث�جة وتناول منها �أ�سبوعياً.

يف  م���ر����س  م���ن  �ل�����س��خ�����س  م���ع���ان���اة  ح���ال���ة  – يف 
�ساي  ت��ن��اول  قبل  �لطبيب  ��ست�سارة  يجب  �لكلى 

�لبقدون�س.
– من �ل�سروري معرفة �أن �ساي �لبقدون�س غري 
يوؤدي  �أن  ميكن  لأن���ه  �حل��و�م��ل؛  للن�ساء  مف�سل 

�إىل حدوث �لدورة �ل�سهرية و�لإجها�س.

م�ضروب البقدون�ص لتنظيف  
الكلى من  ال�ضموم
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العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ج�ك�سي غياثي لت�سليح 

�ملولد�ت �لكهربائية
رخ�سة رقم:CN 1236718-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة بخيت هادف ر��سد �سامل �ملن�سوري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سليم - عبد�لغني
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد عبيد مبارك �لعبد �ملن�سوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
لعمال  ليت  �ل�س�����ادة/غرين  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتكييف و�لكهرباء و�لتمديد�ت �ل�سحية
رخ�سة رقم:CN 1158312 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خالد حممد حممد %100
تعديل وكيل خدمات/��سافة حممد �سعد حمد�ن �سعد �لهد�ر

تعديل وكيل خدمات
حذف عبد�لوهاب �سلطان عي�سى عبيد �حلمر �لزعابي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف طارق منهال �حللح

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

ال�ضركة املتحدة للكهرباء- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�س بت�سفية 

�ل�سركة �ملذكورة �أع�ه
 )ال�شركة املتحدة للكهرباء - ذ م م(

ت�سفية  عن  �حل�سابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�سفى  يعلن 
�ل�سركة �ملذكورة �ع�ه فكل من له مطالبة �أو حقوق على �ل�سركة 
�ملذكورة �ع�ه عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�إىل �مل�سفى، وذلك خ�ل �لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
�لإع�ن، وكل من مل يتقدم خ�ل �ملدة �ملحددة بالإع�ن ي�سقط 
حقه باملطالبة.  تليفون �مل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 
 )6( �لطابق  للزجاج  �لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �سارع  �بوظبى   ،02/

�سقة )17( مكتب �لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

جوكاليا للمجوهرات- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�س بت�سفية 

�ل�سركة �ملذكورة �أع�ه
 )جوكاليا للمجوهرات - ذ م م(

ت�سفية  عن  �حل�سابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�سفى  يعلن 
�ل�سركة �ملذكورة �ع�ه فكل من له مطالبة �أو حقوق على �ل�سركة 
�ملذكورة �ع�ه عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�إىل �مل�سفى، وذلك خ�ل �لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
�لإع�ن، وكل من مل يتقدم خ�ل �ملدة �ملحددة بالإع�ن ي�سقط 
حقه باملطالبة.  تليفون �مل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 
 )6( �لطابق  للزجاج  �لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �سارع  �بوظبى   ،02/

�سقة )17( مكتب �لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
و�حة  �ل�س�����ادة/�سالون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لروح للرجال
رخ�سة رقم:CN 1006938 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة ه�ل عي�سى فرج عي�سى �لف�حي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعيد علي �سامل �ل�سبلي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
�لكمال  �ل�س�����ادة/مدر�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتعليم قيادة �ل�سيار�ت
رخ�سة رقم:CN 1004630 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سعيد �سامل حممد �سامل �لكتبي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل حممد �سامل �لكتبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كر�ج �بو عمري

رخ�سة رقم:CN 1116485 قد تقدمو� �لينا بطلب
حممد  خري  ح�سني  �حمد  وبيع/��سافة  تنازل  �ل�سركاء  تعديل 

ح�سني عبد�لرحمن دهو�رى %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�سني خري حممد ح�سني عبد�لرحمن دهو�رى
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خياط �بو عمري 

للم�ب�س �لرجالية
رخ�سة رقم:CN 1112864 قد تقدمو� �لينا بطلب

حممد  خري  ح�سني  �حمد  وبيع/��سافة  تنازل  �ل�سركاء  تعديل 
ح�سني عبد�لرحمن دهو�رى %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�سني خري حممد ح�سني عبد�لرحمن دهو�رى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كادي للهو�تف

رخ�سة رقم:CN 1814392 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد حمد �سيف خمي�س �ملكتومي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نوره ف�ح جابر مفرح �لحبابي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خياط �ل�سبكة

رخ�سة رقم:CN 1111641 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �منه ر��سد علي �ل�سام�سي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر ر��سد حممد �ساملني �سوط �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �ل�سهاب �لنادر للب��سرت ذ.م.م

  رخ�سة رقم:CN 1163709  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة جمعة �سعيد علي �سامل �ل�سبلي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف وجدي حممد �حمد �سند
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن م�سعود علي م�سعود �لظاهري

تعديل لوحة �لإع�ن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ��سم جتاري من/�سركة �ل�سهاب �لنادر للب��سرت ذ.م.م 
AL SHIHAB AL NADER PLASTER LLC

�ىل/موؤ�س�سة �ل�سهاب �لنادر للب��سرت     
AL SHIHAB AL NADER PLASTER

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خ�ل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سم�سة �لبادية لل�سيانة �لعامة

  رخ�سة رقم:CN 1942210  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �سعيد بخيت �سامل �لر��سدي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عبيد �حمد حممد �ملرر
تعديل لوحة �لإع�ن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/Building Owner Name من مكتب رقم:64 قطعة رقم:5-4-
6-7-8-9 �ىل مالك:�ل�سيد حمد �سامل يزرب �لعامري/و�خرون

Floor من �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خ�ل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
دولة الإمارات العربية املتحدةالأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

وزارة القت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة �لنمر للمو�د �لزر�عية

رخ�سة رقم:CN 1037386  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإع�ن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/موؤ�س�سة �لنمر للمو�د �لزر�عية 

AL NIMR AGRICULTURAL MATERIALS ESTABLISHMENT

�ىل/نبع �حلياة لتموين �ملو�د �لغذ�ئية     

NABE ALHAYAT FOODSTUFF CATERING

تعديل ن�ساط/��سافة خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية )5629001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �لبذور و�حلبوب - بالتجزئة )4773306(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خ�ل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010
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اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 21382
ب�اإ�س��م : �ي �ل ��س �ديوكا�سونال �سريفي�سز �نك

وعنو�نه : 7 روزيل رود ، برين�سيتون ، نيوجر�سي 08540 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 1998/09/22 و�مل�س�جلة حتت رقم : 18262 

�لفئة :41
�لإجنليزية  �للغة  تعليم  معاهد  و�إد�رة  �لإجنليزية  �للغة  بتعليم  �ملتعلقة  �خلدمات   : �ملنتجات 

و�لو�قعة يف �لفئة رقم )41 (. 
�لكلمتان  و   E.L.S �لأح������رف  ت�����س��م��ل  ول  جم��م��ل��ه��ا  يف  ل��ل��ع���م��ة  �حل��م��اي��ة  �ل����س���رت�ط���ات: 
يف  حده  على  كل  �لأر�سية  �لكرة  ور�سمة  و�سفيتان  لعتبارهما   Language  centers

�لو�سع �لعادي.
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 

2017/05/04 وحتى تاريخ 2027/05/04 
ق�ش�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم  98190
با�سم  فيناي كومار فارما و �ل�سيد �جيت كومار كري�سان ميهر�

وعنو�نه  �س.ب. 114586 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ  2012/06/19 �مل�سجلة حتت رقم  98190  

�لفئة  43
�ل�سكن  ، خدمات توفري  )�لغري كحويل(  و�ل�سر�ب  �لطعام  : خدمات توفري  �ملنتجات 

�ملوؤقت. 
�ل�سرت�طات 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف   2017/08/01 وحتى تاريخ  2027/08/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل �لع�مة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  265027     بتاريخ : 18 / 12 / 2016  
با�س��م: موؤ�س�سة دبي للمطار�ت

وعنو�نه: �سندوق بريد 2525 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لدعاية و�لع�ن و�د�رة وتوجيه �لعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي ؛ جتميع ت�سكيلة متنوعة من �ل�سلع و�خلدمات ل�سالح �لغري)با�ستثناء  
�لنقل( وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�سر�ئها ؛ خدمات �لتجزئة ؛ خدمات �لتجزئة عر �لنرتنت ؛ �إد�رة برنامج �مل�سافر �لد�ئم 
، �إد�رة بر�مج ولء �مل�ستهلك ؛ خدمات �لدعاية و�لع�ن ؛  خدمات وكالت �لدعاية و�لع�ن ؛ �لدعاية و�لع�ن بالطلب �لريدي ؛ تاأجري 
؛  �لع�نات  ل�سق  ؛  و�لع���ن �خلارجي  �لدعاية  لوحات؛  تاأجري  �لت�سال؛   و�سائل  و�لع���ن يف  للدعاية  تاأجري وقت  ؛  �لع�نية  �مل�ساحات 
�لأعمال  ��ست�سار�ت  ؛  �لعمال  تنظيم  ��ست�سار�ت  ؛  �لعمال  وتنظيم  �د�رة  يف  ��ست�سار�ت  ؛  �لعمال  عن  �لتحريات  ؛  �لعمال  �د�رة  يف  �مل�ساعدة 
�ملهنية ؛ �ملعلومات و�لخبار عن �لعمال ؛ �إد�رة �أعمال �ملطار�ت ؛ �إد�رة �أعمال متاجر �لتجزئة ؛ �إد�رة �أعمال �سركات �لنقل ؛ �إد�رة �أعمال �سركات 
�أعمال  �إد�رة  ؛  �لت�سالت  م��زودي خدمات  �عمال  �إد�رة  ؛  �ل��سلكية  �لت�سالت  م��زودي خدمات  �عمال  �إد�رة  ؛   �لفنادق  �أعمال  �د�رة  ؛  �ل�سفر 
�سركات �لرجميات ؛ توفري �ملعلومات �لتجارية عر مو�قع �لنرتنت ؛ �إد�رة �أعمال بر�مج �ل�سد�د ل�آخرين ؛ خدمات وكالت �لنباء �لتجارية 
�لد�رة  ؛  �مل�ستهلكني(  �ر�ساد  )موؤ�س�سة  للم�ستهلكني  و�لن�سح  �لتجارية  �ملعلومات  تقدمي  ؛  �ل�سناعية  �و  �لتجارية  �لعمال  �د�رة  يف  �مل�ساعدة  ؛ 
�إد�رة  �لتجارية  لرتخي�س �ل�سلع و�خلدمات �خلا�سة باآخرين ؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر ؛ جتميع �لبيانات �لإح�سائية ؛ 
�مللفات �ملحو�سبة ؛ �لبحث عن �ملعلومات يف ملفات كمبيوتر ل�آخرين ؛ عر�س �ل�سلع ؛  ت�سميم مو�د �لدعاية و�لع�ن ؛ �لع�ن بالريد �ملبا�سر 
؛ ن�سر مو�د �لدعاية و�لع�ن ؛ خدمات وكالت �ل�ستري�د و�لت�سدير؛ حترير �لفو�تري ؛ خدمات �لت�سميم لغايات �لدعاية و�لع�ن ؛ در��سات 
�لت�سويق ؛ �بحاث �لت�سويق ؛ �لت�سويق؛ خدمات �عد�د مناذج �لدعاية و�لع�ن �و ترويج �ملبيعات ؛ تاأجري �لآلت و�ملعد�ت �ملكتبية ؛ �لع�ن 
و�لدعاية �ملبا�سرة على �سبكات �لكمبيوتر ؛ توفري �لأ�سو�ق �لتجارية عر �لنرتنت  للم�سرتين و�لبائعني لل�سلع و�خلدمات ؛ تنظيم �ملعار�س 
لغايات جتارية �و �ع�نية ؛ تنظيم �ملعار�س �لتجارية لغايات جتارية �و �ع�نية ؛ خدمات �إد�رة �لتعاقد �خلارجي لل�سركات ؛ خدمات �لتعاقد 
�خلارجي )م�ساعدة يف �لعمال( ؛ خدمات �لدفع عند �ل�سغط ل�إع�نات ؛ عر�س �ل�سلع على و�سائل �لت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ؛ �لع�قات 
�لعامة ؛ ن�سر ن�سو�س �لدعاية و�لع�ن ؛ تاأجري مو�د �لدعاية و�لع�ن ؛ ترويج �ملبيعات )ل�أخرين( ؛ تاأجري من�سات / �ك�ساك �لبيع ؛ تزيني 
و�جهات �ملح�ت �لتجارية ؛ تنظيم �ل�سرت�ك يف �ل�سحف )ل�أخرين( ؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر ؛ حتديث مو�د �لدعاية 
و�لع�ن ؛ حتديث و�سيانة �لبيانات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر  ؛ كتابة ن�سو�س �لدعاية و�لع�ن ؛ �لفهر�سة على �سبكة �لإنرتنت لأغر��س 

جتارية �أو �إع�نية ؛ خدمات �ملرور �لأمثل للمو�قع �للكرتونية؛ خدمات �إد�رة �ملطار ؛ تعيني موظفي �ملطار.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�سف �لع�مة:    �لع�مة هي عبارة )WOW FI( مكتوبة بطريقة مميزة.
�إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خ�ل  �أو   ، فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

)30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م
بطلب لت�سجيل �لع�مة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  265044     بتاريخ : 18 / 12 / 2016  
با�س��م: موؤ�س�سة دبي للمطار�ت

وعنو�نه: �سندوق بريد 2525 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

؛   �لبيانات  قو�عد  �ىل  �لو�سول  توفري  ؛  عاملية  �لكمبيوتر  �سبكات  �ىل  �لو�سول  زم��ن  تاأجري  ؛  �لت�سالت 
�لت�سال بالتليفونات ؛ �لت�سال بالتليفونات �ملحمولة ؛ �لت�سال عر �لطرفيات �حلا�سوبية ؛ �لت�سال عر 
�سبكات �للياف �لب�سرية ؛ نقل �لر�سائل و�ل�سور عر �لكمبيوتر ؛ خدمات لوحات �لن�سر�ت �للكرتونية ؛ 
توفري معلومات حول �لت�سالت ؛  توفري غرف �لدرد�سة عر �لنرتنت ؛ خدمات توفري �لنرتنت ؛ �إر�سال 
�لر�سائل ؛ تاأجري �جهزة �أر�سال �لر�سائل ؛ تاأجري �جهزة �ملودم؛ خدمات وكالت �لنباء ؛ توفري �ملنتديات عر 
�لنرتنت ؛ �لإذ�عة بالر�ديو ؛ �لت�سالت بالر�ديو ؛ �لبث و�لإر�سال عر �لأقمار �ل�سناعية ؛ تدفق �لبيانات 
؛ تاأجري معد�ت �لت�سال ؛ تقدمي �لت�سالت عر �لرتباط بال�سبكة �لعاملية للكمبيوتر ؛ خدمات توجيه 
وتو�سيل �لت�سالت عن بعد ؛ �لبث بالتلفزيون ؛ �ر�سال �لريد �للكرتوين ؛ �ر�سال �مللفات �لرقمية ؛ توفري 

�مكانية تو�سيل �مل�ستخدم ب�سبكات كمبيوتر عاملية ؛ �ر�سال �لفيديو ح�سب �لطلب ؛ �لبث �ل��سلكي.
 �لو�ق�عة بالفئة: 38

و�سف �لع�مة:    �لع�مة هي عبارة )WOW FI( مكتوبة بطريقة مميزة.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم  97982
با�سم  جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه  و�ن جون�سون �أند جون�سون ب�ز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، 89330 7001- 
، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ  2009/04/27 �مل�سجلة حتت رقم  94586  
�لفئة  3

�ملنتجات : م�س�تح�سر�ت �لتجميل و�لزينة للعناية ولتنظيف �لب�سرة و�ل�سعر.
�ل�سرت�طات 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف   2017/07/26 وحتى تاريخ  2027/07/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم  94769
با�سم  بريزلباكريي ديت�س جي �إم بي �إت�س

وعنو�نه  روبرت-بو�س �سرتيت 44 ، 55129 ماينز ، �أملانيا.
بتاريخ  2009/03/15 �مل�سجلة حتت رقم  93784  

�لفئة  30
�ملنتجات : منتجات �ملخابز ، �خلبز ، �لب�سكويت �ململح ، �لفطائر ، �حللويات ، �لبيتز� 

، �ل�ساندويت�سات.    
�ل�سرت�طات 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف   2017/05/17 وحتى تاريخ  2027/05/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية   :

 
�ملودعة حتت رقم  97983

با�سم  جون�س�ون �أند جون�س�ون
وعنو�نه  و�ن جون�سون �أند جون�سون ب�ز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، 89330 7001- 

، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ  2009/04/27 �مل�سجلة حتت رقم  94591  

�لفئة  5
�ملنتجات : م�س�تح�سر�ت طبية مو�سعية لع�ج �لب�سرة و�ل�سعر.

�ل�سرت�طات 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف   2017/07/26 وحتى تاريخ  2027/07/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

  
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للع�مة �لتجارية �لتالية   :

 
�ملودعة حتت رقم  97976
با�سم  بنك �خلليج �لأول

وعنو�نه  �س.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ  2008/09/09 �مل�سجلة حتت رقم  91344  

�لفئة  36
�ملنتجات : خدمات �لتاأمني ، �خلدمات �لتمويلية ، �ل�سوؤون �لتمويلية ، �ل�سوؤون �ملالية 

، �ل�سوؤون �لعقارية.   
�ل�سرت�طات 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف   2017/07/26 وحتى تاريخ  2027/07/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  3  مايو 2017 العدد 12010

EAT 108927

EAT 31574

EAT 33136
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العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ ح�سن 
غ���م ح�سني بري  و�ل�سيد/   ، �لإم���ار�ت ح�سته %50   : ، �جلن�سية  حممد حممد عبد�هلل 
)تنازل  يت�سمن  �لت�سديق على حمرر  وطلبا   %10 باك�ستان ح�سته   : �جلن�سية  هاماين، 
�لأجهزة  لت�سليح  �ملخيبي  خ��دم��ات  �لتجاري  �ل���س��م  يف  �ع����ه(  �مل��ذك��ورة  ح�س�سهم  ع��ن 
يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�مل��رخ�����س  مهنية  �ع��م��ال  �سركة  وه��ي  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 241513 �ل�سادر بتاريخ 1992/1/14 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
ح�سته  لت�سبح  باك�ستاين   : �جلن�سية   ، علي  حمزو  خان  �متياز  �ل�سيد/  �ىل  بخورفكان. 
100% وتغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة �عمال مهنية  �ىل وكيل خدمات  ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي

الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

 اعـــــــالن       
�ملرجع :2017/332 ك.ع.ت

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ 
حميد حممد حميد �حلمر�ين �ل�سام�سي - �جلن�سية : �لإمار�ت - طلب �لت�سديق 
علي حمرر يت�سمن : تنازل �ملحل �لتجاري با�سم )م�سبغة �لرميي( و�ملرخ�سة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف عجمان حتت رقم �مللف : 20717 و�مل�سجل لدى 
غرفة جتارة و�سناعة عجمان  �ىل �ل�سيد/ عبد�هلل ح�سن حميد ح�سن �لعبد �آل 
علي - �جلن�سية : �لإم��ار�ت -  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم 
��سبوعني  �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء  �لتوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
يف الدعوى رقم  2016/5192  

بنك �ملدعي : بنك �بوظبي �لوطني 
�ملدعي عليهم  : 1-موؤ�س�سة �لتوت �ل�سود للتجارة �لعامة 2-�أذر حممد علي �ق�سري

�ملطلوب �إع�نهم  : 1-موؤ�س�سة �لتوت �ل�سود للتجارة �لعامة 2-�أذر حممد علي �ق�سري   
�ل�سادة 1- موؤ�س�سة �لتوت �ل�سود للتجارة �لعامة 2-�أذر حممد علي �ق�سري �ملدعي عليهم يف �لدعوى 
�ملذكورة �ع�ه ومبوجب حكم حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية )�لد�ئرة �لتجارية �لكلية �لوىل( 
�ل�سادر يف 2017/3/6 وبندبي خبري� م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه و�ملرفوعة من بنك �بوظبي 

�لوطني �سدكم يرجى ح�سوركم �مام �خلبري �مل�سريف �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد. 
ميثلكم وتقدمي مالديكم من م�ستند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يف يوم �لثنني 2017/5/8  �ل�ساعة 1- 
ظهر� مبقر �لبنك �ملدعي يف دبي مربع �عمار �ملبنى رقم 3 بالقرب من دبي مول -  علما بانه يف  حالة 

عدم ح�سوركم �و �لوكيل �ملعتمد ، ف�سوف ن�ستمر يف �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك
احمد ابراهيم احمد عبداهلل 
اخلبري املنتدب      

اإعالن للح�صور اأمام خبري 

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
الدعوى رقم 2017/212 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي عليهما : 1-�سركة �يه �ن �سي للمقاولت  2-طيب عبد�لرحيم باقر 
�أنه مت �نتد�بنا خبريح�سابي  يف �لدعوى �ع�ه و�ملرفوعة �سدكم من �سركة  نحيطكم علما 
م�سندم �لعاملية للتجارة �لعامة - �س ذ م م - وعليه فانتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�سور 
م�ساء.  �لثانية  �ل�ساعة  وذلك   2017/5/10 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  عقده  �ملقرر  �خلرة  �جتماع 
وذلك مبكتب �خلبري �لكائن : دبي ، �سارع �ل�سيخ ز�يد  - مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري 
- خلف �لإمار�ت للعط�ت - بناية بري�سم - مكتب �أحمد �حلو�سني لتدقيق �حل�سابات �لطابق 
�لثامن - مكتب رقم )805( - يرجى �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدددين و�إح�سار �مل�ستند�ت 
�لعربية  للغة  ومرتجمة  مرتبة  �مل�ستند�ت  تكون  �ن  على  �ع���ه  بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة 
�خلرة  ف��ان  �حل�سور  عن  تخلفكم  ح��ال  يف  باأنه  علما  عليها.   ل�ط�ع  �لإ���س��ول  و�إح�سار 

�ستبا�سر �عمالها وفقا لل�س�حيات �ملخولة لها قانونا
  اخلبري احل�شابي 
حممد �شعيد نا�شر ال�شبلي - قيد رقم 135   

اإعالن بالن�صر
للح�صور اأمام اخلربة 

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
مذكرة اإعادة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2017/1881  الدائرة املدنية التجارية الكلية الثانية   ال�صارقة 

ذ م م 3-�سركة و�حة موزنبيق  �ند -  �وفر�سيز  �لو�حة  �لثانية و�لثالثة : 2-�سركة  �ملدعى عليهما  �ىل 
لتكرير �لزيوت  - حيث �ملدعني : د�نات �ملا�سية وميثلها / 1-ع�ء بن حلمي 2-موؤ�س�سة نبيل حممد 
ويطالبك  �ع�ه  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  عليك  �قامت  قد  عبيد  حممد  نبيل  وميثلها  �ملنهايل  عبيد 
فيها: �لز�م �ملدعي عليهما بان يوؤدو� للمدعيني مبلغ وقدره 523.000 دولر �مريكي خم�سمائة وث�ثة 
وت�سعمائة  مليون  درهما   1.935.640 �لإمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي  دولر  �لف  وع�سرون 
وخم�سة وث�ثون �لف و�ستمائة و�ربعون درهما مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق 
وحتى متام �ل�سد�د بال�سافة للر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة   لذلك يقت�سي ح�سورك �مام �لد�ئرة 
�ملدنية �لتجارية �لكلية �لثانية قاعة رقم 139 متام �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا من يوم 2017/5/9 ، وذلك 
ل�جابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال 

وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم 2016/2599 م - مدين جزئي 
�ىل �ملدعى عليه : �سركة رويال هاو�سيند - م م ح 

حيث �ن �ملدعي : �سركة �ل�سمام ملو�د �لبناء - ذ م م 
�قام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ويعلنك فيها : 

لع�ن �ملدعي عليه بورود �لتقرير 
�لثانية(  �لتجارية  �ملدنية  �جلزئية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
�لقاعة رقم 151 يف متام �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم �لث�ثاء 2017/5/9 م - 
وذلك ل�جابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفك عن �حل�سور 

�و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك
حرر يف 2017/5/2 م

مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
تعلن حمكمة كلباء �لحتادية �لبتد�ئية بد�ئرتها �ل�سرعية باأنه تقدمت 
 : �جلن�سية   - �لكندي  �لرم�سي  ر��سد  �سامل  نها  �مل��دع��وة/  �ملو�طنة  لنا 
�لإم��ار�ت - �لتي ترغب يف تغيري ��سمها من )نها( �ىل )نهى( - وذلك 
يف خ��سة قيد هوية زوجها �ملدعو/ ح�سن يو�سف خمي�س ر��سد حممد 
�لكندي  قيد رقم 6794/305 لي�سبح ��سمها بالكامل بعد �جر�ء �لتغيري 

:  نهى �سامل ر��سد �لرم�سي �لكندي 
من لديه معار�سه مر�جعة �ملحكمة خ�ل خم�سة ع�سر يوما من تاريخه 

حرر يف 1438/7/16 ه��� - �ملو�فق : 2017/4/13 م
د. عمر عبيد حممد الغول   
رئي�س حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

 دولة الإمارات العربية املتحدة    
وزارة العدل   

حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2759   

�ملنذر  : �حلريز للعقار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليها : موؤ�س�سة �لأمد�ر لتجارة مو�د �لبناء - ملالكها و�ساحبها / ح�سني �إ�سماعيل مبارك خمي�س - �إمار�تي 
�جلن�سية )جمهول حمل �لإقامة( -  ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 51.333 درهم مقابل بدل 
S1 مبنطقة نايف - بناية  �ليجار �ملرتتب على �ملنذر �ليها حتى تاريخ 2017/4/30 �ملتعلق باملاأجور )�ملحل رقم 
بالتوقيع على عقد  �ليها  �ملنذر  قيام  - 2-���س��رورة  رق��م 681(   �لر���س  ملك حممد يحيى �حمد حميوه - قطعة 
�ليجار عن �ل�سنة �ليجارية �جلديدة �لتي بد�أت من تاريخ 2016/11/1 و�لتي تنتهي بتاريخ 2017/10/31 وت�سليم 
�ملنذرة دفعات �سيكات بدل �ليجار وذلك خ�ل مدة �ق�ساها ث�ثون يوما من تاريخ ��ست�م هذ� �لنذ�ر ويف حال 
�خ�ل �ملنذر  �ليها و�متناعها عن �سد�د بدل �ليجار �ملرتتبة عليها و�لتوقيع على عقد �ليجار عن �ل�سنة �ليجارية  
�جلديدة وت�سليم �ل�سيكات بدل �ليجار خ�ل مدة 30 يوما من تاريخ �ع�نها بالنذ�ر �ملاثل فان �ملنذرة �سوف تقوم 
باتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية مبو�جهة �ملنذر �ليها ملطالبتها ب�سد�د بدل �ليجار �مل�ستحق عليها و�خ�ء �لعني 
�ملاجور وت�سليمها للمنذرة خالية من �ل�سو�غل و�ل�سر�ر مع ما ي�ستجد من �يجار حتى تاريخ �لخ�ء �لفعلي مع 

حتميل �ملنذر �ليها كافة �لر�سوم و�مل�ساريف

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2764 

�ملنذر : م�سرف �أبوظبي �لإ�س�مي 
�ملنذر �ليه : 1-حممد م�سعود عبد�حل�سني بورزند 2-فاطمه علري�سا ب�سمي تبار 

ب�سفتهم �سامنني وكف�ء ل�سركة بي �ف & بي �ف للتجارة - ذ م م  -  جمهويل حمل �لقامة 
م�يني  �رب��ع��ة  )فقط  دره��م   4.848.118/89 وق���دره  مبلغ  ���س��د�د  ب�سرورة  �ليهم  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
للمنذر  لغري(  فل�سا  وثمانني  وت�سعة  درهما  ع�سر  وثمانية  ومائة  �لف  و�ربعني  وثمانية  وثمامنائة 
�ملنذر  يحق له  �ملهلة فان  �ل�سد�د خ�ل هذه  خ�ل ث�ثون يوما من تاريخه وح��ال �متناعكم  عن 
�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم للز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم للمنذر مبا فيها 
طلب بيع �لعقار )في�( رقم 103/729 على قطعة �لر�س رقم 6485 و�لبالغ م�ساحته 2.745/47 قدم 
مربع مبنطقة ت�ل �لإمار�ت �لثالثة باإمارة دبي و�ملرهونة للمنذر بطريق �ملز�د �لعلني ��ستناد� لحكام 
باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق  �لتاأميني  بالرهن  ل�سنة 2008 �خلا�س  �لقانون رقم 14  ون�سو�س 

�ملنذر �لقانونية �لخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2760   

�ملنذر : لوت�س جر�ند لل�سقق �لفندقية - ديرة 
�سد �ملنذر �ليها : مملكة �لأبد�ع �لدولية للتجارة �لعامة - ذ م م 

�ملو�سوع / �إنذ�ر ب�سد�د �ليجار �ملرت�سد بذمتكم باإجمايل مبلغ )89.299( درهم 
�ليه بوجب عقد �ليجار  �ملنذر  �مل�ستاأجر من قبل  باملكتب رقم )15(  و�خلا�س 

�ملحرر يف 2014/7/1 
يخطركم �ملنذر �ملنذر �ليه مر�جعة �ملنذر خ�ل ث�ثون يوما من تاريخ �لع�ن 
بالن�سر ل�سد�د بدل �ليجار �جلديد و�ملبالغ �ملرت�سدة �سابقا يف ذمتكم باإجمايل 
كافة  �تخاذ  �ىل  �أ�سفني  ن�سطر  �سوف  و�إل  �ليوم  تاريخ  حتى  دره��م   )89.000(

�لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع �لز�مكم �لر�سوم و�مل�سروفات.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2747 

�ملخطرة �ستور  �ي تي للتوزيع  - �س م ح - بوكالة �ملحامي / �حمد ح�سن �ملازمي 
�ملخطر �ليهما : 1- ر�بتور للكمبيوتر - �س ذ م م  2-جيفانا دهر� ك�سا منكي 

تنذر �ملخطرة �ملخطر �ليهما نتيجة لتعام�ت جتارية يف جمال نظم وبر�مج �حلا�سب �لأيل ما بني 
مدير  وب�سفته  �ملنذرة  من  �لب�سائع  م�ستلم  ب�سفته  �لثاين  �ليه  �ملنذر  ��سدر  �ليهما  و�ملنذرة  �ملنذرة 
بتاريخ  �ل�س�مي  �لإم����ار�ت  بنك  على  �مل�سحوب   002312 رق��م  �ل�سيك  للمنذرة  �لأوىل  �ليها  �مل��ن��ذر 
�مل�سحوب  �لبنك  �رت��د من   ، �ع���ه  �ل�سيك  �إي��د�ع  �أن��ه عند  ، ومبا  2017/2/12 بقيمة 170.300 دره��م 
عليه نتيجة لعدم كفاية �لر�سيد ، ومبا �ن �ملنذر �ليهما ممتنعني عن �سد�د �ملبلغ �ملحرر مبوجبه هذ� 

�ل�سيك بدون �ي م�سوغ قانوين 
، وذلك  �ل�سيك �ع�ه  باأن ت�سددو� قيمة  ، ننذركم فيه  �لعديل  لذلك ن جئنا مبوجب هذ� �لخطار 
خ�ل خم�سة �يام من تاريخه ، و�ل �سوف ن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم وعلى 

م�سوؤوليتكم ونفقكتكم ، حمتفظني بكافة حقوق �ملخطرة من �ي نوع كانت.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/2758   

�ملنذر : �أكمل حممد �سيد �أحمد عامر - م�سري �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : خمي�س حممد �ل�سيد �إبر�هيم - م�سري �جلن�سية 

ب���اد�ء مبلغ وقدره  �ليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  - يخطر  �لق��ام��ة  جمهول حم��ل 
وذلك خ�ل  دره��م(  �لف  درهم )مليون وث�ثمائة وخم�سون   1350000
مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ �لن�سر ، و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�سب 
وم�ساريف  ر���س��وم  بكافة  �ليه  �مل��ن��ذر  حتميل  م��ع  �سرر  �و  عطل  �ي  ع��ن 

�لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.   
  الكاتب العدل
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

�ىل �ملدعي عليه/ريال هايت�س للمقاولت - �س ذ م م 
نعلمكم باأنه �ملدعني �ملذكورين �دناه قد �قامو� عليكم �لدعاوى �ملذكورة للمطالبة باملبلغ 
�ملذكورة �دناه و�لر�سوم و�مل�ساريف ، وقد حددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/9 موعد� 
لنظرها ، لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونا وعليك تقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

يف �لتاريخ �ملذكور و�أمرت �ملحكمة بتق�سري �ملدة.  

  

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
2588/2017/13 
2591/2017/13
2635/2017/13
2631/2017/13
2624/2017/13
2626/2017/13
2633/2017/13
2628/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8

��سم �ملدعي
 ر�سيد كل زيارت كل 
نز�ر علي �سري زرين

منعم �ساه كامل �ساه 
نويد خان حميد جل 
مطهر �ساه �سابر �ساه

حيدر زمان عبد�لديان 
�ساه في�سل ج�ل �ساه 
فريوز �ساه رحمن �هلل 

مبلغ �ملطالبة
7700  درهم +  تذكرة �لعودة

11700  درهم +  تذكرة �لعودة
11781  درهم +  تذكرة �لعودة
7224  درهم +  تذكرة �لعودة
7224  درهم +  تذكرة �لعودة

11700  درهم +  تذكرة �لعودة
10725  درهم +  تذكرة �لعودة
10725  درهم +  تذكرة �لعودة
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  اعالن  

�ملرجع : 805
 - �لقا�سمي  حممد  بن  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�إمار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف �لرخ�سة 
)ح�سانة �لوردة �لبي�ساء( موؤ�س�سة فردية - تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)728044( وذلك لل�سيد/ بركان خليفة عبد�هلل ح�سن �خلليفة - �إمار�تي �جلن�سية 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 807

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عبد�هلل حمد خادم �لنعيمي - �إمار�تي  �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد 
فرقان �لدين حممد �ساه عامل - بنغ�دي�سي �جلن�سية يف )�حلليو مليكانيك و�سبغ 
و�سمكرة �ل�سيار�ت( مبوجب رخ�سة رقم : 552830 - تعدي�ت  : - مت تغيري �ل�سكل 

�لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  

على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 806

، �ردنية  �جلن�سية يرغب يف �لبيع  ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ هناء خلدون ر�ساد �مل�سري 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيدة/ عفر�ء حممد عمر علي �لبلو�سي ، 
�إمار�تية �جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية مطعم �سفرة �لهنا - موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات تاأ�س�ست 
باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )743838( - مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة 
فردية بوكيل خدمات �ىل موؤ�س�سة فردية فرع لرخ�سة حملية - مت تغيري �ل�سم �لتجاري مطعم 

�سفرة �لهنا �ىل مطعم ق�سر �ملن�سف فرع �ل�سارقة. 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 804
ليكن معلوما للجميع بان حممد عبد�لو��سع - هندي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�سته �لبالغة 100%  �ىل �ساره دميا كوباك �ساجناريل فلبينية �جلن�سية يف �لرخ�سة 
)مطعم بيت �لرز - ذ م م ( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة )كافترييا ماني� 

�ل�سغرى( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )219849( 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لع�ن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 803

ليكن معلوما للجميع بان ك� من �لطرفني �ل�سيد/ هري�س من�سوك لل ، هندي �جلن�سية 
كامل  عن  و�لتنازل   �لبيع  يف  يرغبان  �جلن�سية  هندي   ، من�سوك�ل  كومار  بهارت  و�ل�سيد/ 
ح�ستهما �لبالغة 100% وذلك �ىل � لطرفني �ل�سيد/ مانوج جيتالل �ساجر ، هندي �جلن�سية 
رقم  رخ�سة  مبوجب   %50 عن  �جلن�سية  هندي   ، �ساغر  جيت�ل  ماني�س  و�ل�سيد/   %50 عن 

)29109( با�سم /لوؤلوؤة �خلليج ل�سياغة �لذهب  - تعدي�ت �خرى : - 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لع�ن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��س���م �ل�سركة : “ عيون �ل�سقر للتجارة �لعامة “ )�س.ذ.م.م(
�سعيد  : 677416 عن�و�نها : حمل رقم m –17 ملك عبيد خلفان  �لرخ�س��ة      رقم 
– ديرة - نايف   �ل�سك�ل �لقانوين    : ذ�ت م�سئولية حمدودة  رقم �لقيد  �ملطرو�سي 
بال�سجل �لتجاري : 1103323  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه 
وذلك   ، �ع�ه  �ملذكور  �ل�سركة  بانح�ل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد   ،
مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2017/04/13( و�مل�سدق 
لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/04/13(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت ل�عمال - رقة �لبطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خ�ل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن .
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
ملك   )9-10( مكتب   : عن���و�ن����ه  �حل�سابات   لتدقيق  خادم  بن  يو�سف    : �مل�سفي  ��س����م 
مركز منت ل�عمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي 
للقيام  �ع�ه  �ملذكور  �مل�سفي  بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف  ، قد مت  باأنه 
 m –17 بت�سفية “ عيون �ل�سقر للتجارة �لعامة “ )�س.ذ.م.م(  وعنو�نها  : حمل رقم
ملك عبيد خلفان �سعيد �ملطرو�سي – ديرة - نايف  وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من 
�جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2017/04/13( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل 
بتاريخ )2017/04/13( وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني 
يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت ل�عمال - رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خ�ل 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
يف  الدعوى 2017/493  جتاري جزئي 

�خلبري �ملنتدب : يو�سف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : بنك �بوظبي �لوطني 

�ملدعي عليهما : زود للتجارة �لعامة - �س ذ م م - و�بو �لف�سل �أكر تريه كار. 
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �ملرفوعة من بنك �بوظبي �لوطني �سد زود 
للتجارة �لعامة - �س ذ م م - و�أبو�لف�سل �كر تريه كار - وعليه ندعوكم حل�سور �جتماع 
�دناه  �ملو�سح  �لعنو�ن  على  مكتبنا  مقر  يف  �سيعقد  و�لذي  قانونا  ميثلكم  من  �و  �خلرة 
وذلك يوم  �لثنني  �ملو�فق 2017/5/8 م  يف متام �ل�ساعة  00 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم 
�ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم ل�جتماع -  دبي - مركز 
حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ،  �لطابق �لول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : 04-2681400   

فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/66 ا�صكالت عمالية 

مو�سوع �لق�سية �إ�سكال يف �لتنفيذ رقم 2015/231 تنفيذ عقاري 
لوقف �لإجر�ء�ت �لتنفيذية

طالب �لإع�ن : م�ست�سكل : هاري�س كي�سينجاند ر�مناين  
�مل�ست�سكل �سده /1- �سركة �سيخ هولدينجز ليمتد - جمهول حمل  �ملطلوب �ع�ه : 
�ملو�فق  ي��وم �لح��د  ق��د حت��ددت جل�سة  بانه  �لإع����ن : - نعلنكم  �لق��ام��ة  - مو�سوع 
�ع�ه  �ل�سكال  يف  للنظر   -  ch1B.6 بالقاعة  �سباحا   11.00 �ل�ساعة    2017/5/7
و�لتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر يف غيابكم 

مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/460  ا�صتئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-جمموعة ماج - م م ح - جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف /�سركة ل�سكو لتجارة �لزيوت و�ل�سحوم - �س ذ م م وميثله 
: عبد�هلل م��رو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي -  قد ��ستاأنف �حلكم 
    2017/3/7 بتاريخ  كلي  جت���اري   2016/1775  : رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر 
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/5/8  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

  اعالن �صحيفة طعن بالن�صر  
 يف الطعن   2017/6  طعن جتاري   

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ �خلط �لتجاري - �س ذ م م وميثله : عبا�س م�ستت فندي �ملالكي   
باع�ن �ملطعون �سده/1- �سركة تر�ن�س جلف ل�سناعة �لأملنيوم - ذ م م  

جمهول حمل �لقامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �ع�ه ويتوجب عليكم 
�حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز



27

املال والأعمال

تخريج دفعتني من خريجي الدبلوم املهني يف التحكيم التجاري والإ�ضالمي بجامعة ال�ضارقة

ملتقى اقت�ضادي يناق�ص التطورات التقنية املوؤثرة على �ضوق العمل 

•• ال�شارقة-الفجر: 

�أقامت جامعة �ل�سارقة حفل تخريج �لدفعتني �لأوىل 
�لتجاري  �لتحكيم  يف  �ملهني  �لدبلوم   " من  و�لثانية 
و�لإ�س�مي" و�لذي �أ�سرف على �إعد�ده وتنفيذه مركز 
�لتعليم �مل�ستمر و�لتطوير �ملهني باجلامعة بالتعاون 
مع مركز �ل�سارقة للتحكيم �لتجاري �لدويل ومركز 
و�لتمويل،  �لقت�ساد  لدر��سات  �لإ�س�مي  �ل�سارقة 
و�سمل 43 متدربا تابعني لعدد من �ملوؤ�س�سات �لوطنية 

و�خلا�سة بالدولة بو�قع 108 �ساعة تدريبية.
ح�سر حفل �لتخريج �سعادة خولة �مل� رئي�س �ملجل�س 
�ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة، و�لأ�ستاذ �لدكتور حميد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة �ل�����س��ارق��ة، و�سعادة  جم���ول 
ملركز  �لتنفيذية  �للجنة  رئ��ي�����س  دعيف�س  ع��ب��د�ل��ل�����ه 
�أحمد  �سعادة   و  �ل��دويل،  �لتجاري  للتحكيم  �ل�سارقة 
�ل�ست�ساري  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �جل���رو�ن  �سعيد 
�ل�سارقة و �لدكتور �س�ح طاهر �حلاج نائب  لإم��ارة 
و�لأ�ستاذ  �ملجتمع،  ل�����س��وؤون  �ل�����س��ارق��ة  جامعة  م��دي��ر 
�لدكتور ر��سي �لزبيدي مدير مركز �لتعليم �مل�ستمر 
و�لتطوير �ملهني، و�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية �لقائمني 

على تنفيذ �لرنامج.
�لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  رح��ب  �ملنا�سبة،  بهذه  ل��ه  كلمه  ويف 

باحل�سور،  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  �لنعيمي  جم��ول  حميد 
باأنه  و�ل���ذي و�سفه  �ل��رن��ام��ج  م��و���س��وع  و�أث��ن��ي على 
�أع���رب ع��ن �سعادته  �ل��دول��ة، كما  ن��وع��ه يف  �لأول م��ن 
بتعاون عدة جهات لتنفيذ برناجمه �لأمر �لذي يقال 
باأنه يج�سد ��سرت�تيجية جامعة �ل�سارقة �لتي و�سعها 
لها رئي�سها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة 
"حفظه �هلل ورعاه"، و�لتي تق�سي ب�سكل �أ�سا�سي على 
بوجه  �ملجتمع  وتنمية  وتطوير  خ��دم��ة  على  �لعمل 

عام.
ت�ستمل عليه من  وم��ا  ع��ن �جلامعة  نبذة  �أع��ط��ى  ث��م 
ك��ل��ي��ات وم���ر�ك���ز ل��ل��ب��ح��ث و�ل��ت��م��ي��ز �ل��ع��ل��م��ي ومر�كز 
للتدريب �ملهني، م�سيفا �أن جامعة �ل�سارقة �أ�سبحت 
م��ن ك��رى ج��ام��ع��ات �ل��دول��ة م��ن حيث ع��دد �لطلبة 
�مللتحقني بها، وعدد �لر�مج �لدر��سية �ملتميزة �لتي 
�لدولة  �لوحيدة يف  �جلامعة  �أنها  كما  تدري�سها،  يتم 
�لإم���ارة، من  ت��وزع خدماتها على خمتلف مدن  �لتي 

خ�ل فروعها �ملختلفة.
�إىل  �إياهم  د�عيا  للخريجني  توجه  كلمته  نهاية  ويف 
�ملوؤ�س�سات  يخدم  عملي  نحو  على  تعلموه  م��ا  تنفيذ 
�لتي يعملون بها، كما �أثنى على �جلهود �ملبذولة من 

قبل �ملتدربني ومن قبل �لقائمني على �لرنامج.

�لتجاري  �لتحكيم  يف  �ملهني  �لدبلوم  برنامج  ويعمل 
و�لإ�س�مي، على تخريج حمكمني يف �ملجال �لتجاري 
�لأكادميي  �جل��ان��ب��ني  على  ي��رك��ز  حيث  و�لإ���س���م��ي، 
و�لعملي، ويعرف �ملتدربني باأنو�ع �لتحكيم وم�سادره 
�لتعريف  ج��ان��ب  �إىل  وع��ن��ا���س��ره،  وع��ي��وب��ه  وم���ز�ي���ا 
ببد�ية �لإجر�ء�ت �ملتبعة يف خ�سومة �لتحكيم مرور� 
كيفية  ع��ن  ف�س�  ونهايتها،  �لإج����ر�ء�ت  تلك  ب�سري 
�ل�سخ�سية  و�ملهار�ت  وتنفيذه  �لتحكيم  حكم  بط�ن 

و�ملو�سوعية �لوجب تو�فرها يف �ملحكم.
من جانبها، رفعت �سعادة خول �مل�، �أ�سمى �آيات �ل�سكر 
و�لتقدير �إىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى حاكم  ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
قدمت  كما  و�ل��ع��ل��م��اء،  للعلم  رعايته  على  �ل�����س��ارق��ة، 
وجاء  ج��اء  لقد  ق��ال��ت:  حيث  �جلامعة،  ملدير  �ل�سكر 
�لإقليمي  �مل�ستوى  على  �جلامعة  ومتيز  تطور  معه 

و�لعاملي.
و�أ�سافت، �أن م�سار �لعلم ل يتوقف، ولي�س هناك كبري 
على �لعلم، فكلنا نتعلم و�إنه لفخر ومن ح�سن حظنا 
�لعلم وت�سهل  ك��ل م��ر�ك��ز  �إم���ارة حتت�سن  وج��ودن��ا يف 

طلبه جلميع فئات �ملجتمع.
للتحكيم  �ل�����س��ارق��ة  م��رك��ز  �سكرت  كلمتها  نهاية  ويف 
�لتجاري �لدويل على �ملبادرة، كما �سكرت �خلريجني 

من  �أنف�سهم  من  للتطوير  و�سعيهم  جمهودهم  على 
�أجل خدمة موؤ�س�ساتهم وجمتمعهم.

وقال �سعادة عبد�لل�ه دعيف�س: �إن �لتحكيم يعد ق�ساًء 
خا�ساً، ميتاز ب�سرعة �تخاذ �لقر�ر و�حل�سم يف ق�سايا 
�لنز�ع ب�سكل منطقي ومهني ومر�سي لأطر�ف �لنز�ع، 
�لتجاري  للتحكيم  �ل�����س��ارق��ة  م��رك��ز  يف  �سعينا  وق���د 
�لدويل حتكيم لإط�ق ودعم هذ� �لدبلوم بال�سر�كة 
�ل�����س��ارق��ة لإي���ج���اد حم��ك��م��ني يتمتعون  م���ع ج��ام��ع��ة 
ب��امل��ع��رف��ة �ل��ك��اف��ي��ة ح���ول �إج�����ر�ء�ت وم��ع��اي��ري و�أدو�ت 
�لقو�عد  وي��ح��اك��ي  وم��ت��ط��ور  مهني  ب�سكل  �لتحكيم 
و�ملعايري �لعاملية، ويعزز من �خلدمات �ملقدمة لقطاع 

�لأعمال يف �لدولة.
�أم����ا �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ر����س��ي �ل��زب��ي��دي، �أو����س���ح �أن 
 108 ب��و�ق��ع   ، �سهور ون�سف   4 م��ن  ب���د�أ  �ل��رن��ام��ج 
���س��اع��ة ت��دري��ب��ة ب���ني �ل��ن��ظ��ري و�ل��ع��م��ل��ي ح��ي��ث �سكل 
�جلانب �لعملي ن�سبة %75 من �لرنامج، ثم �سكر 
�مل��ت��درب��ني ع��ل��ى �مل���ح��ظ��ات �ل��ق��ي��م��ة �ل��ت��ي قدموها 
ت��ط��وي��ر �لرنامج  �إىل  ت��ه��دف  �أن  ���س��اأن��ه��ا  و�ل��ت��ي م��ن 
����س���ع���ادة مدير  ق����ام  ن��ه��اي��ة �حل���ف���ل  م�����س��ت��ق��ب���. ويف 
�جلامعة و�سعادة خول �مل� ير�فقهم �سعادة عبد�لل�ه 
بتوزيع  �لزبيدي  ر����س��ي  �لدكتور  و�لأ���س��ت��اذ  دعيف�س 

�ل�سهاد�ت على �خلريجني و�سط فرحة عارمة. 

•• دبي-وام:

وز�رة  نظمته  �ل���ذي   " �لعمل  "م�ستقبل  ملتقى  ناق�س 
�لعمل  منظمة  مع  بالتعاون  و�لتوطني  �لب�سرية  �مل��و�رد 
على  �مل��وؤث��رة  و�لتقنية  �لقت�سادية  �لتطور�ت  �لدولية 
�سوق �لعمل يف دولة �لمار�ت وتطوير �سيا�سات �لتوطني 
و�ملهار�ت و�لنتاجية وذلك مب�ساركة وح�سور م�سوؤولني 

وخر�ء حمليني ودوليني.
�أم�������س �لول يف دب���ي �سمن  �ل����ذي ع��ق��د  �مل��ل��ت��ق��ى  ي���اأت���ي 
�حتفالت وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني باليوم �لعاملي 

للعمال �لذي ي�سادف �لأول من مايو يف كل عام.
�ملو�رد  وزي��ر  غبا�س  �سعيد  غبا�س  �سقر  معايل  و�و���س��ح 
�لب�سرية و�لتوطني �ن �مللتقى ينعقد يف ظل تز�يد �هتمام 
�ملعنيني ب�سوؤون �لعمل من موؤ�س�سات و�فر�د متخ�س�سني 
وباحثني بالتغري �مل�سطرد يف عامل �لعمل وخ�سو�سا ما 
�لتكنولوجيا  جم��الت  يف  �ملت�سارع  �لتقدم  �أث��ر  يف  يتعلق 
�لإنتاج و�مناطه وع�قاته وعلى  �أ�ساليب  �ملختلفة على 
يف  و�لنوع  �لكم  حيث  من  م�ستقب�  �لعمل  فر�س  توفر 

ظل تنامي �لطلب عليها عامليا.
�ن  �ىل  �مللتقى  �أعمال  بها  �فتتح  كلمة  يف  معاليه  و��سار 
ني يرون �أن عامل �لعمل �سيتاأثر  بع�س �لباحثني �ملخت�سّ
�أ�سو�ق  ق��درة  حيث  من  �سو�ء  �ملتغري�ت  هذه  بفعل  �سلبا 
تقليدية  عمل  و�أمن���اط  فر�س  �ن��ت��اج  �إع���ادة  على  �لعمل 
وما �سيوؤول �ليه ��سمح�ل �لعديد منها من �خت�ل يف 
تفاقم  �لأق��ل من  �أو على  و�لعر�س  �لطلب  �لتو�زن بني 
ف��و�رق �لأج��ور وم��ا يرتّتب عن ذل��ك من تقّل�س فر�س 

�لعمل �ل�ئق و�لعد�لة �لجتماعية.
و��ساف �ن �لبع�س �لآخر يرى �أن �أ�سو�ق �لعمل �ستتاأقلم 
و�لتاأهيل  �لتعليم  �نت�سار  مع  خا�سة  �ملتغري�ت  هذه  مع 
�مل�ستقبل  وظائف  تتطّلبها  �لتي  �ملهار�ت  وتنمية  �ملهني 
بحيث ت�سبح هذه �ملتغري�ت يف و�قع �لأمر ر�فعة للعمل 
ومعدلت  �لبطالة  ومكافحة  �لعمل  و�نتاجية  �ل���ئ��ق 
تعميم  �ىل  ي�سار  �أن  �آخ��ر  مبعنى  �أي  �لقت�سادي  �لنمو 

�ل�ستفادة منها لتطال طريف �لإنتاج.
�لدولية  �لعمل  منظمة  �هتمام  �ىل  كلمته  يف  وت��ط��رق 
مب�ستقبل �لعمل وبر�سد �جتاهاته وبتد�عيات �ملتغري�ت 
قدرتها  وعلى  �لعمل  �أ���س��و�ق  على  و�أث��ره��ا  �ليها  �مل�سار 
هي كمنظمة على �ل�سط�ع مب�سوؤولياتها يف �لرتويج 

للعمل �ل�ئق و�حلماية و�لعد�لة �لجتماعيتني. 
ت�سليط  �لعمل" ي�ستهدف  "م�ستقبل  ملتقى  �ن  و�أو�سح 
�ل�سوء على �ملتغري�ت ور�سد �آثارها �ملحتملة على �سوق 
��ستباقها عر  م��ن  �لم���ار�ت مم��ا ميكننا  ب��دول��ة  �لعمل 
للتعامل معها ويف مقدمتها  �ملنا�سبة  �ل�سيا�سات  تطوير 
تهدف  �لب�سرية  مو�ردنا  لت�سغيل  �ساملة  �سيا�سة وطنية 
�مل�ستقبل  وظ��ائ��ف  ل�سغل  �ل��دول��ة  م��و�ط��ن��ي  تهيئة  �ىل 
ب�سوق  و�ملو�طنات  �ملو�طنني  م�ساركة  بن�سبة  و�لرت��ق��اء 
ولئق  منتج  عمل  فر�سة  توفري  ه��دف  وحتقيق  �لعمل 
��ستكمال  ث��م  بالعمل وم���ن  ق���ادر ور�غ����ب  م��و�ط��ن  ل��ك��ل 
�حتياجات �ل�سوق عر ��ستقد�م �لعمالة �ملوؤهلة و�ملهار�ت 

�ملطلوبة من خارج �لدولة.
�ملحليني  و�ل��ب��اح��ث��ني  �مل��ت��خ�����س�����س��ني  م�����س��ارك��ة  وث���م���ن 
يرثي  �ل��ذي  �لأم���ر  �مللتقى  يف  و�ل��دول��ي��ني  و�لقليميني 
م��ن جهات  م�����س��وؤول��ني  ب��ني  ي���دور حاليا  �ل���ذي  �لنقا�س 

ذ�ت  �ملو��سيع  ح��ول  �ل��دول��ة  د�خ���ل  م��ت��ع��ددة  �خت�سا�س 
مع  و�ل�����س��ر�ك��ة  �لفني  �ل��ت��ع��اون  �سبل  تعزيز  ويف  �ل�سلة 

منظمة �لعمل �لدولية.
�لف��سي  بالهول  �حمد  �لدكتور  معايل  قال  جهته  من 
وزي����ر دول����ة ل�����س��وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل �ن���ه م��ع �نط�ق 
�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة وما حملته معها من تطور�ت 
نقلة  �إجن���از  يتوّجب  ومتو��سلة  مت�حقة  تكنولوجية 
دولة  يف  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  و�أ�ساليب  ط��رق  يف  منظمة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ل���ع���امل ب��اأ���س��ره م��ن �أجل 
ن�سّد  �أن  علينا  �نه  و�أو�سح  �لعمل.   مل�ستقبل  �لتخطيط 
�لفجوة بني �لتعليم و�لعمل وعلى �أرباب �لعمل �لتعاون 
�ملناهج  ب�ساأن تطوير  �ملد�ر�س و�جلامعات  و�لتن�سيق مع 
كما  �ل�سوق..  ب�سكل عملي مبتطلبات  و�لإمل��ام  �لدر��سية 
بني  �ل���ت���و�زن  ي��وف��ر  �لتعليم  �أن  ���س��م��ان  علينا  ي��ت��وج��ب 
�لرتكيز  �سيظل  حيث  �لعامة  و�ملهار�ت  �لتقنية  �ملهار�ت 
و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  مهار�ت  على  �لأ�سا�سي 
و�لريا�سيات �إذ ت�سكل هذه �ملو�د ركيزة حمورية يف عملية 
�لتعليم. و��سار �ىل �ن تطوير قيمنا �لإن�سانية و�جلو�نب 
�ملتعلقة بها كالت�سامح و�لريادة و�لتو��سل وحل �مل�سك�ت 
و�لإبد�ع �سيكون �أكرث �أهمية مع تنامي تقنيات �لت�سغيل 
�لآيل و�لتغري�ت �لتكنولوجي �لكبرية �لقادمة فوحدها 
هذه �ملهار�ت ل تندثر ول ترت�جع �أهميتها �أبد�ً و�ستظل 
مكان  يف  فعالة  م�ساهمات  لتقدمي  مهماً  عن�سر�ً  د�ئماً 
�أن ن�سمن تخريج ط�ب موؤهلني  �لعمل. و�أكد �سرورة 

وقادرين على �لتكيف و�لتغرّي. 
و�أو�سح �سرورة تغيري نظام �لتعليم �أي�ساً و�لرتكيز على 
متو��سل  نحو  على  �مل��ه��ار�ت  و�كت�ساب  �مل�ستمر  �لتعلم 
حيث ميكن تطبيق ذلك من خ�ل دمج �جلهات �لفاعلة 
�أكرث  ب���دور  و��سط�عها  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  و�مل���وؤث���رة يف 

ن�ساطاً يف عملية �لتعليم �مل�ستمر.
�تخاذ  �لأف���ر�د  من  �أي�سا  يتطلب  �لتغيري  �ن  �ىل  ولفت 
�ملبادرة و�ل�ستفادة من �لر�مج �لتي تقدم عر �لإنرتنت 
و�سيظل  معقولة  باأ�سعار  �إليها  �لو�سول  ي�سهل  و�ل��ت��ي 
�لتطوير  يف  للم�ساعدة  هامة  �أد�ة  �لإل��ك��رتوين  �لتعلم 
�للحاق  من  �لأف���ر�د  ومتكني  �لوظيفي  و�لتقدم  �ملهني 

بركب تغري�ت �سوق �لعمل وتلبية �حتياجاته.
ومن جانبه قال نيكول�س نيمت�سينو �ملدير �لعام �مل�ساعد 
منظمة  يف  �لعمل  م�ستقبل  ل�����س��وؤون  �خل��ا���س  �مل�ست�سار 
ياأتي  �لعمل"  "م�ستقبل  م��ل��ت��ق��ى  �ن  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��م��ل 
من�سجما مع تطلعات �لأجندة �لوطنية لدولة �لمار�ت 
�لعمل  �سوق  تنظيم  باآليات  و�ملرتبطة  �ملتحدة  �لعربية 
�سيا�سات  لو�سع  �ل��ق��ر�ر  �سانعي  على  �ملرتتبة  و�لآث����ار 
و�لتي  �لتوطني  مظلة  حت��ت  �لوطنية  ل��ل��ك��و�در  �ساملة 
ت�ستجيب ملتطلبات �سوق �لعمل �مل�ستقبلي ليتو�فق �لأمر 

مع روؤية 2021 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تفوق  �إىل  �مل�ستند  �لنتاج  نطاق  تو�سع  �إىل مدى  و�أ�سار 
�ل��ت��ط��ور �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي �ل��ه��ائ��ل �ل����ذي ي�����س��ه��ده �لعامل 
�لتاأثري  م��دى  يف  �لأك��ر  �لتحدي  يكمن  حيث  �حلديث 
�لذي يولده ��ستمر�ر �رتفاع معدلت �لإنتاج و�لت�سنيع 
و��سر�ره على �لبيئة مت�سببا بالتغري�ت �ملناخية وحجم 
�سمنها  وم��ن  �حلية  �لكائنات  �سوب  �ملتدفقة  �لأ���س��ر�ر 

�لإن�سان.
من  ك��ب��رية  دف��ع��ه  �سيت�سمن  �لعمل  م�ستقبل  �أن  و�أك���د 

على  �لع��ت��م��اد  تفعيل  وب��ال��ت��ايل  �لتكنولوجي  �ل��ت��ط��ور 
�مل�ستقبل  وظ��ائ��ف  يف  ع���دة  منا�سب  ل�سغل  �ل��روب��وت��ات 
وبالتايل تقلي�س معدلت �لعتماد على �ملو�رد �لب�سرية. 
م�ستقبل  مللتقى  مماثلة  �جتماعات  عقد  �أهمية  و�أو�سح 
�لعمل ملناق�سة حتديات �لعمل يف �مل�ستقبل وت�سكيل جلان 
و�حل����و�ر�ت  �لنقا�سات  خم��رج��ات  مبتابعة  متخ�س�سة 
وط��رح��ه��ا خ����ل م��وؤمت��ر �ل��ع��م��ل �ل����دويل ب��ه��دف تقليل 
قنو�ت  توحيد  على  و�لعمل  ذكرها  �ل�سابقة  �لتحديات 
�لتاأثري  م��دى  من  تقلل  حديثة  وظائف  خللق  �لبتكار 
�ل�سلبي على �لبيئة وتفعيل �لحتياج �إىل طاقات �ملو�رد 

�لب�سرية.
وناق�ست �جلل�سة �لوىل من �مللتقى م�ستقبل �سوق �لعمل 
يف �لدولة من حيث عنا�سر �لبتكار و�لتنوع و�لنتاجية 
حيث �د�رها �لدكتور ر�ئد عو�ملة عميد كلية حممد بن 

ر��سد ل�إد�رة �حلكومية .
و��سار معايل �لدكتور �سمري ر�سو�ن وزير �ملالية �ل�سبق 
�جلل�سة  خ���ل  �ل�سقيقة  �لعربية  م�سر  جمهورية  يف 
�لقت�سادي  للتنوع  من��وذج��ا  ��سبحت  �لإم����ار�ت  �ن  �ىل 
�ملختلفة  مل��و�رده��ا  �لأم��ث��ل  �ل�ستثمار  ب�سبب  �ملنطقة  يف 
دون �لعتماد فقط على �لنفط وهو �لمر �لذي جعلها 
�لقت�سادية  ل���زم��ة  �لكبرية  �ل�سلبية  �لث���ار  تتخطى 
�ل��ع��امل��ي��ة وه��ن��اك ت��ق��اري��ر ع��امل��ي��ة جل��ه��ات حم��اي��دة �كدت 

حتقيق �لمار�ت لهذه �لنتيجة. 
�لتكنولوجيا  رك��زت على قطاعات  �لم���ار�ت  �ن  و�أو���س��ح 
وعملت ب�سكل لفت لتعزيز م�ساركات �لقطاعات �لخرى 
غري �لنفطية يف �لقت�ساد �لوطني مثل �لبيع بالتجزئة 
هذه  كل  �لن�ساء�ت  قطاع  وكذلك  و�لت�سنيع  و�مل�سارف 
�لقطاعات قادت �ىل �قت�ساد متنوع بحق. و��سار �إىل �ن 
�أدرك��ت جيد� �ن �لعامل يتغري و�ن هناك دور�  �لم��ار�ت 
مهما وفاع� للتكنولوجيا يف �سوق �لعمل و�يقنت �ي�سا 
�همية �ل�ستثمار يف ر�أ�س �ملال �لب�سري وهو �لمر �لذي 
جيل  وتزويد  �لب�سرية  م��و�رده��ا  كفاءة  رف��ع  نحو  دفعها 

�مل�ستقبل باملعارف ومهار�ت �لتعلم.
�لعامة  �ل�سيا�سات  �د�رة  �دة مدير  �سليم  لفت  من جهته 
و�سمال  �لو���س��ط  �ل�سرق  ملنطقة  �حلكومية  و�لع�قات 
�فريقيا يف �سركة جوجل �إىل �ن �لعامل �سهد حتول كبري� 
منذ �لثورة �ل�سناعية و�لن يحدث تطور� �كر ولفت 
على  و�سيطرتها  و�لتكنولوجيا  �لروبوتات  ث��ورة  ب�سبب 
�لتو��سل  و�سائل  �حدثته  ما  �إىل  بالإ�سافة  �لعمل  �سوق 
�لجتماعي من خلق وظائف جديدة وموؤثرة وهي كلها 
�أمور جند لها و�قعا ملمو�سا يف �قت�ساد و�سوق عمل دولة 
�لمار�ت. و��ساد ب�سيا�سات �سوق �لعمل يف دولة �لمار�ت 
�لب�سرية  �مل�����و�رد  وز�رة  وب���ر�م���ج  م���ب���ادر�ت  �ىل  م�����س��ري� 
�لب�سرية  �مل���و�رد  ك��ف��اءة  رف��ع  ت�ستهدف  �لتي  و�ل��ت��وط��ني 
وحتفيز �جليل �ل�ساعد نحو وظائف �مل�ستقبل من خ�ل 
�لبتكارية.  �ملمار�سات  وتعزيز  �ملهني  و�لتاأهيل  �لتدريب 
ماكنزي  معهد  �سريك  �ن��وم��ادج��اف��ك��ار  ����س��رت  وب��دوره��ا 
�لدويل �ىل �لنمو غري �مل�سبوق يف �سوق �لعمل �لمار�تي 
ب�سبب �سيا�سات رفع كفاءة ر�أ�س �ملال �لب�سري و�ل�ستثمار 
�لهتمام  ب��الإ���س��اف��ة �ىل  و�مل��وه��ب��ني  ل��ل��خ��ر�ء  �لم��ث��ل 
�ملختلفة.  �لتكنولوجية  �لتطبيقات  ��ستخد�مات  بتعزيز 
على  و�ثرها  �مل�ستقبل  تنبوؤ�ت  �لثانية  �جلل�سة  وناق�ست 
�طار  �لتوطني يف  �ل�سيا�سات من حيث مقت�سيات  �سنع 

�سيا�سة وطنية �ساملة للت�سغيل.
و��سار معايل �لدكتور �حمد بالهول خ�ل �جلل�سة �ىل 
�ن �لتعليم ��سبح يو�جه مهمة �سعبة لتلبية �حتياجات 
�ت��خ��ذت دولة  ل��ذل��ك  �مل��ت��غ��رية  �ل��ع��م��ل  ���س��وق  ومتطلبات 
�لبتكار من خ�ل  تعزيز  نحو  �لم���ار�ت هدفا طموحا 
رفع كفاءة �ملو�رد �لب�سرية ملو�كبة �حتياجات �سوق �لعمل 

�مل�ستقبلية.
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة حلكومة  و�أ����س���ار �ىل �ن ه��ن��اك م���ب���ادر�ت 
دولة �لم��ار�ت ت�ستهدف تطوير �لتعليم وفق متطلبات 
بحيث  �لوظيفية  �ملهار�ت  دعم  �ىل  بال�سافة  �مل�ستقبل 
من  بعد  تخلق  مل  �لتي  للوظائف  �لطلبة  حت�سري  يتم 
�ل�سركات �لكرى  ��سرت�تيجية مع  خ�ل عقد �سر�كات 
�لدكتور  �و�سح  جهته  من  �لعمل.  �سوق  متطلبات  حول 
�ن  للموؤه�ت  �لوطنية  �لهيئة  عام  �ملهريي مدير  ثاين 
وجودة  معايري  بتحديد  خا�سا  �هتماما  تويل  �لم��ار�ت 
�ملوؤه�ت �ملطلوبة وربطها ب�سوق �لعمل من خ�ل �آليات 
بها  �لع���رت�ف  ث��م  وم��ن  �مل��وؤه���ت  تلك  لتقييم  �سفافة 
�لهيئة  �ن  و��ساف  بالدولة.  �لعمل  �سوق  يف  و�عتمادها 
�لوطنية للموؤه�ت قامت بو�سع �لدليل �لول من نوعه 
�لذي يت�سمن �سيا�سات و�دو�ت متكن �جلامعات و��سحاب 
�لعمل باخت�ف قطاعاتهم من تقييم �لعاملني لديهم 
�لوظائف من خ�ل  �همية تطوير مهار�ت  �إىل  م�سري� 

�لتعليم و�لتدريب. 
�لتكنولوجيا  وتطبيقات  �ل��روب��وت��ات  �ن  �مل��ه��ريي  و�ك���د 
كل  ت��ق��ود  �غفالها  ميكن  ل  و���س��ائ��ل  ��سبحت  �حل��دي��ث��ة 
�ملجالت �لقت�سادية لذلك قررت �لمار�ت �ن يكون لديها 
ناحيتها  �مل�ستقبل. ومن  لقيادة موؤه�ت  جمل�سا خا�سا 
ذكرت مي�ساء جالبوط مدير تنفيذي يف موؤ�س�سة �لغرير 
�ن �ملوؤ�س�سة تعمل من خ�ل بر�مج ومبادر�ت عدة على 
حيث  �جلامعي  �لتعليم  مر�حل  يف  خا�سة  �ل�سباب  دعم 
تقدم جمموعة من �ملنح �لدر��سية للتعليم �جلامعي يف 
جمالت خمتلفة نركز فيها على �لريا�سيات و�لهند�سة 
و�لعلوم ملو�كبة �حتياجات �سوق �لعمل �مل�ستقبلية. وبينت 
خ�ل  من  �مل�ستقبل  جيل  تهيئة  على  تركز  �ملوؤ�س�سة  �ن 
قبول  يلقى  �لتعليم  م��ن  �ل��ن��وع  وه��ذ�  بعد  ع��ن  �لتعليم 

ح�سنا من قبل �جيال �ل�سباب �لر�غبني يف �لتعلم .
�لت�سغيل  ��سرت�تيجيات  تطوير  خبري  حق  طارق  و��سار 
�حل���و�ر�ت  عقد  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل��دول��ي��ة  �لعمل  منظمة  يف 
خر�ء  مب�ساركة  �ل��ع��امل  دول  م�ستوى  على  �ملجتمعية 
�سوق �لعمل من خ�ل �ط�ق مبادر�ت وبر�مج طموحة 
�مل�ستقبل  يف  وظيفي  ت��ك��اف��وؤء  �ح���د�ث  �ساأنها  م��ن  ي��ك��ون 
وعلى  �لعمل.  م�ستقبل  ملتقى  تنظيم  مب��ب��ادرة  م�سيد� 
هام�س �مللتقى مت تنظيم ور�س تفاعلية لعدد من طلبة 
كل  ��ستعر�ست  حيث  بالدولة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات 
من �سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل م�سدر و�سركة جال 
�ملتو�فرة  �ل��وظ��ائ��ف  للف�ساء  ر����س��د  ب��ن  حممد  مركز  و 
�ملقدمة  �خلدمات  و�أب��رز  �لوظيفية  و�لمتياز�ت  لديها 
و�مل�ساريع �مل�ستقبلية. كما قامت �لوز�رة باإط�ع �لطلبة 
و�لتدريب  و�لتوجيه  �لإر�ساد  وبر�مج  ��سرت�تيجية  على 

�ملهني وذلك لإعد�دهم لدخول �سوق �لعمل.
لأ�سحاب  معر�س  تنظيم  �مللتقى  هام�س  على  مت  كما 
�خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  لتاأهيل  دبي  �لهمم يف مركز 

و�لذين عر�سو� م�سروعات مبتكرة.

بلحيف النعيمي : النقل البحري يف دبي 
ي�ضهد تطورًا كبريًا على م�ضتوى العامل 

•• اأبوظبي -وام: 

�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية 
�لتحتية رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لحتادية للمو��س�ت �لرية و�لبحرية 
- �أن قطاع �لنقل �لبحري يف دبي ي�سهد تطور� كبري� على م�ستوى �لعامل 
. م�سري� �إىل �أن �لقطاع يعد من �أهم مر�كز �لتجارة �لبحرية �لدولية يف 

منطقة �خلليج �لعربي وغرب �آ�سيا من حيث �سعة وتطور �ملو�نئ.
عربيا  �لأوىل  �ملرتبة  على  دب��ي  �إم���ارة  ح�سول  مبنا�سبة  له  كلمة  يف  وق��ال 
و�خلام�سة عامليا �سمن نتائج �لتقرير �لدويل �ل�سادر عن "جمموعة مينون 
لقت�ساديات �لأعمال" كاأكرث جتمع بحري تناف�سية وجاذبية يف �لعامل - �إن 
دبي ��س�تطاعت �أن ت�سن��ع لنف�س�ها مكان�ة مرموقة عل�ى �خلريط�ة �لعاملي�ة 

ف�ي قط�اع �لنق��ل �لبح��ري �لعاملي.
وتقدم معاليه بال�سكر و�لعرفان ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" على 

دعمة للجهود �لر�مية جلعل �لإمار�ت مركز� بحريا عامليا رفيع �مل�ستوى.
و�أ�ساف : �إن �لقطاع �لبحري يكت�سب �أهمية �قت�سادية عالية على �ل�سعيد 
�ملحلي كونه يعد من �ملحركات �لرئي�سة ل�قت�ساد �لوطني ودعامة قوية 
يف  �ل�ساملة  �لقت�سادية  �لتنمية  مل�ستقبل  �لطموحة  �لتطلعات  لتحقيق 
�إذ  و�لتنوع  بال�سمولية  �ملحلية  �لبحرية  �ل�سناعة  تت�سم  حيث  �لإم����ار�ت 
حتت�سن حمفظة و��سعة من خمتلف �ملجالت �لبحرية �حليوية من عمليات 

�ملو�نئ و�لهند�سة �لبحرية �إىل �خلدمات �لرتفيهية و�لدعم �لبحري.
ولفت �إىل �أن نتائج �لتقرير توؤكد �لأهمية �لكبرية ل�أن�سطة �لبحرية يف 
يف  �لدولة  تقودها  �لتي  �ل�ساملة  �حل�سارية  و�لنه�سة  �لنمو  م�سرية  دعم 
دبي و�لرتقاء مبكانتها �لريادية كوجهة عاملية مثالية ل�أعمال و�ل�ستثمار 
ل �سيما مع �قرت�ب موعد ��ست�سافة فعاليات �ملعر�س �لدويل "�إك�سبو دبي 

. �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  مرة  لأول  يقام  2020" �لذي 

مكتبها  عجمان" تفتتح  "حرة 
التمثيلي يف نيقو�ضيا

•• عجمان-وام:

�لعا�سمة  يف  ج���دي���د�ً  مت��ث��ي��ل��ي��اً  م��ك��ت��ب��اً  �حل����رة  ع��ج��م��ان  منطقة  �ف��ت��ت��ح��ت 
عام  مدير  �لها�سمي  خليل  حممود  �سعادة  وق��ال  "نيقو�سيا"  �لقر�سية 
منطقة عجمان �حلرة �لذي �فتتح �ملكتب �ن منطقة عجمان �حلرة �سرعت 
بيئة  و�سط  و�ع��دة  وج��ود فر�س  �لقر�سية مع  �ل�ستثمار�ت  �أم��ام  �أبو�بها 
�سر�كات  بتاأ�سي�س  ت�سمح  �لم��ارة  تقدمها  وت�سهي�ت  قو�نني  م�سجعة من 
�ن  �لها�سمي  �و�سح  و  حيوية.  �قت�سادية  قطاعات  يف  �جلانبني  بني  قوية 
يهدف  نيقو�سيا  �لقر�سية  �لعا�سمة  يف  �حل��رة  عجمان  منطقة  ت��و�ج��د 
تعزيز  �إىل  بالإ�سافة  و�ل�ستثماري  �لقت�سادي  �لتعاون  �آف��اق  تو�سيع  �إىل 
�ل�ستثمارية  �لتطلعات  يو�كب  مبا  وتقويتها  �لثنائية  �لع�قات  �أو����س��ر 
و�لقت�سادية �مل�سرتكة. و�أ�ساف �لها�سمي �أن توطيد �لع�قات �ل�ستثمارية 
يف  قدماً  للم�سي  منها  �ل�ستفادة  ناأمل  قيمة  فر�سة  �ملكتب  ه��ذ�  بافتتاح 
�لعمل نحو حتقيق �أهد�ف ��سرت�تيجية م�سرتكة ت�سهم يف تعزيز �لتعاون 
�لقت�سادي و�ل�ستثماري وزيادة حجم �ملبادلت �لتجارية وت�سليط �ل�سوء 

على �أهم �لفر�س �ل�ستثمارية �ل�سانحة لدى �جلانبني.
يف  �حل��رة  عجمان  ملنطقة  �جل��دي��د  �لتمثيلي  �ملكتب  �فتتاح  هام�س  وعلى 
نيقو�سيا ��ستعر�س �لها�سمي و�لوفد �ملر�فق له وبح�سور �سعادة عبد�لوهاب 
نا�سر �لنجار �سفري�لدولة لدى جمهورية قر�س يف لقاء مفتوح �أقيم يف 
فندق هيلتون بارك نيقو�سيا خدمات منطقة عجمان �حلرة باعتبارها �أحد 

�أكرث �ملر�كز �ل�ستثمارية �جلاذبة يف �ملنطقة.
و�لت�سهي�ت  �خل��دم��ات  كافة  لتقدمي  �ملنطقة  ��ستعد�د  �لها�سمي  �أك��د  و 
�لتي توؤمن تقدمي �أف�سل �خلدمات و�ملنتجات للم�ستثمرين �ملتوقعني من 
�ملناطق  تعد من  �حل��رة  �أن منطقة عجمان  . مبيناً  �ملكتب �جلديد  خ�ل 
�حلرة �لأ�سرع منو�ً يف �ملنطقة.. م�سري�ً �إىل �أنها �ستو��سل جهودها ل�سمان 
من  �ملزيد  �ملقبلة  �لفرتة  �ست�سهد  حيث  و�لنمو  �لتو�سع  ه��ذ�  ��ستمر�رية 

�لتطور�ت �لتي ترتكز على �لعم�ء و�خلدمات �ملقدمة لهم.
رجال  من  بعدد  �لرتويجي  �لعر�س  خ���ل  عجمان  منطقة  وف��د  و�لتقى 
�أر���س��ي��ة م�سرتكة  لبحث  �لإع����م  ورج���ال  �ل�ستثمار  وم�����س��وؤويل  �لأع��م��ال 
لتاأ�سي�س �سر�كات جتارية و��ستثمارية بني �لبلدين و�أهمية تو�سيع وتطوير 
يف  �جلانبني  طموح  حتقق  م�ستويات  �إىل  بينهما  �لقت�سادية  �ل��ع���ق��ات 
حول  مف�سل  �سرح  �إىل  �للقاء  خ�ل  �حل�سور  و��ستمع  و�ل��رخ��اء.  �لتنمية 
مز�يا منطقة عجمان �حلرة �إ�سافة �ىل �أبرز �خلدمات ذ�ت �مل�ستوى �لعاملي. 
وعقد مدير عام منطقة عجمان �حلرة موؤمتر�ً �سحفياً م�ساحباً للعر�س 
�لن�سر  وو���س��ائ��ل  و�لذ�ع����ات  �ملحطات  م��ن  كبري  ح�سور  و�سط  �ل��رتوي��ج��ي 
�ل�سحفية وعدد من رجال �لعمال و�ملهتمني تناول حيثيات تو�جد منطقة 
عجمان �حلرة يف مدينة نيقو�سيا و�فتتاح �ملكتب �لتمثيلي �جلديد لتقدمي 
خدماتها للم�ستثمرين. و�أجاب �لها�سمي عن �لت�ساوؤلت و�ملد�خ�ت وقدم 
�سرحا تف�سيليا خلدمات منطقة عجمان �حلرة ..ومت عر�س فيديو يتناول 

�أهم �مليز�ت �ل�ستثمارية يف �إمارة عجمان ومنطقتها �حلرة .

مليون   16.57 لال�ضتثمار" يحقق  "الإمارات 
درهم اأرباحا �ضافية يف الربع الأول من 2017

•• دبي-وام:

حقق بنك �لإمار�ت ل��ستثمار 16.57 مليون درهم �رباحا �سافية خ�ل 
�لربع �لول من 2017 . وقال �لبنك يف بيان �ن �سايف �لأرب��اح منا مبقد�ر 
4.88 مليون  درهم مقارنة مع  16.57 مليون  �إىل  لي�سل  �أ�سعاف  ث�ثة 
درهم خ�ل �لربع �لأول من �لعام 2016 بينما �زد�د �لدخل �لت�سغيلي مبقد�ر 
�ل�سعفني �إىل 47.87 مليون درهم مقارنة مع 23.56 مليون درهم خ�ل 
2016 و�نخف�س �إجمايل �لأ�سول �ملد�رة لدى �لبنك بن�سبة %12.8 �إىل 
31 دي�سمر  11.63 مليار درهم بنهاية  10.14 مليار درهم مقارنة مع 
2016 . وقال خالد �سفري �لرئي�س �لتنفيذي لبنك �لإمار�ت ل��ستثمار �ن 
�لبنك ��ستهل عام 2017 باأد�ء متميز م�سج� منو� كبري� يف �سايف �لأرباح 
مقارنة بالفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي و�لذي حتقق بف�سل مو��سلة تركيز 
لعم�ئنا  �مل�ستويات  �أرق��ى  من  خا�سة  م�سرفية  خدمة  تقدمي  على  �جلهود 

�لذين ميثلون �أولوية رئي�سية بالن�سبة لنا يف كل ما نقوم به.
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املال والأعمال
ت�شتند على تقييم وت�شميم وتنفيذ امل�شاريع االبتكارية

موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضاريع تطلق الدورة الثانية من "ور�ضة العمل 60" لأ�ضحاب الأفكار اجلديدة

اقت�ضادية عجمان ت�ضجل منوًا يف اإ�ضدار وجتديد رخ�ص الأعمال 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  ر����س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  �أعلنت 
�مل�����س��اري��ع �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة، �إح���دى 
م��وؤ���س�����س��ات �ق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، ع���ن �إط����ق 
 ،"60 �لعمل  "ور�سة  م��ن  �لثانية  �ل���دورة 
رو�د  ت��ع��ري��ف  �مل��ت��خ�����س�����س يف  �ل���رن���ام���ج 
�لقطاعات بخطو�ت  �لأعمال من خمتلف 
 60 يف  �مل�ساريع  و�إن�����س��اء  وت�سميم  تقييم 
جتربة  �إىل  �أف���ك���اره���م  ل��ت��ح��وي��ل  دق��ي��ق��ة 
ي�ساف  ت���ن���م���وي  ط���اب���ع  وذ�ت  ن���اج���ح���ة، 
�لدورة  �إط����ق  وي��اأت��ي  دب���ي.  �قت�ساد  �إىل 
�لذي  �لنجاح  بعد  �ل��رن��ام��ج  م��ن  �لثانية 
�لطلبات  وتز�يد  �لأوىل،  �ل��دورة  حتقق يف 
�لأعمال  رو�د  ق��ب��ل  م���ن  و�ل���س��ت��ف�����س��ار�ت 
�لر�غبني يف تد�سني م�ساريعهم �جلديدة. 

وم��ن �مل��ق��رر عقد �ل��ور���س��ة ت��اري��خ 2 مايو 
 20 ع��ن  يقل  ل  م��ا  وبح�سور   ،2017

م�سارك يف �لدورة �حلالية.
وتتكون �لور�سة من ث�ث مر�حل رئي�سية، 
�لأفكار  �أ���س��ح��اب  م��ن  �مل��ب��ت��دئ��ني  لتمكني 
�لأعمال  ري��ادة  �إىل دخ��ول عامل  �لإبد�عية 
على  ليكونو�  �أم��ام��ه��م،  �لعقبات  وت��ذل��ي��ل 
�أهبة �ل�ستعد�د للتناف�س يف �ل�سوق �ملحلي، 
�مل�ساريع  �إنتاجية  م�ستوى  رف��ع  وب��ال��ت��ايل 
�إمارة  م�ستوى  على  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 

دبي ودولة �لإمار�ت عموماً.

�ملدير  �ل��ب��ا���س��ط �جل���ن���اح���ي،  وق�����ال ع��ب��د 
ر��سد  ب����ن  مل��وؤ���س�����س��ة حم���م���د  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ملتو�سطة:  �ل�����س��غ��رية  �مل�����س��اري��ع  لتنمية 
�لر�مج  �أك��رث  من   60 �لعمل  ور�سة  تعد 
ف�سً�  �مل��ت��درب��ني،  ��ستح�سان  ن��ال��ت  �ل��ت��ي 
�ل��ت��ي وردت م��ن قبل  ع��ن �ل���س��ت��ف�����س��ار�ت 
�لإبد�عية  �لأفكار  و�أ�سحاب  �لأعمال  ور�د 
�إىل  م�����س��اري��ع��ه��م  �ل���ر�غ���ب���ني يف حت���وي���ل 
�لرنامج  و����س���م���م  جت�����اري�����ة.  م�������س���اري���ع 

بطريقة تتنا�سب مع �لحتياجات �ل�سوقية 
ومدى �لتفاوت بني �لعر�س و�لطلب. 

لكافة  دع������وة   60 �ل���ع���م���ل  ور�����س����ة  وت���ع���د 
�لكفاء�ت وذوي �لأفكار �لر�غبني للدخول 
بعزم يف �ل�سوق �ملحلي ل�ستد�مة �أعمالهم 

من خ�ل تطوير م�ساريعهم �لقائمة. 
و�أ�ساف �جلناحي: تت�سم �لور�سة مبعايري 
و�لثانية  �لأوىل  �خلطوة  من  كل  يف  هامة 
من  �لتحقق  �لأوىل  �ملرحلة  يف  تتم  حيث 

ب��ن��اء منوذج  �مل�����س��روع، وي��ت��م  ف��ك��رة  �سحة 
على  و�ل��ع��م��ل  للتطبيق،  ق��اب��ل  ق��وي  عمل 
و�لنجاح،  �لنمو  يف  �ملبتدئني  فر�س  زي��ادة 
لل�سوق  �حل���ق���ي���ق���ي���ة  �ل�������س���م���ات  وك�������س���ف 
و�لربط  �مل�ستهدف،  و�لعميل  �مل�ستهدف 
على  �لرتكيز  و�سيتم  عنه.  يبحث  ما  بني 
�لقيمة  معرفة  مثل:  �لأع��م��ال  �أ�سا�سيات 
�مل�������س���اف���ة، وق����اع����دة �ل���زب���ائ���ن، وم���ه���ار�ت 
�لت�سويق، و�ل�سركاء، بالإ�سافة �إىل حتديد 

�لحتياجات �ملالية للم�سروع .
ومن جانبه، قال �سعيد مطر �ملري، نائب 
ر��سد  بن  ملوؤ�س�سة حممد  �لتنفيذي  �ملدير 
و�ملتو�سطة:  �ل�����س��غ��رية  �مل�����س��اري��ع  لتنمية 
 - كيفية  ح��ول  �ساملة  ملحة  �لور�سة  تقدم 
�لعمل  وكيفية   ، مبتكر  عما  من���وذج  ب��ن��اء 
ب���روح �ل��ف��ري��ق �ل��و�ح��د م��ن خ����ل �لفرق 

�لتي ت�سكل �سمن �أجندة �لور�سة. 
ومن �ملتوقع �أن ينتقل �مل�سارك �إىل م�ستوى 
ل�أعمال  �لكامل  �لعمل  فهم  م��ن  ج��دي��د 
�لتجارية، و�ل�سوق �خلا�سة به، وذلك عن 
�مل�ساركني  �سيتعلم  حيث  �مل��ح��اك��اة  ط��ري��ق 
وت�سغيل  �لتجارية  �لع�مة  �إد�رة  كيفية 
�سي�ساهم  �ل��ذي  �لأم��ر  �خلا�سة،  �سركتهم 
�ل��ق��ر�ر لتحقيق  م��ه��ار�ت �سنع  يف حت�سني 
�ل��ت��ج��اري��ة وجتنب  �لأع����م����ال  �ل��ن��ج��اح يف 

�لوقوع يف �لعقبات.
يف  م�ستمرة  �ملوؤ�س�سة  �أن  على  �مل��ري  و�أك���د 
طرح �لور�س �لعملية و�لر�مج �لتدريبية، 
ت�سهم يف تطوير  �ل��ت��ي  �ل��ر�م��ج  وخ��ا���س��ة 
م��ه��ار�ت وخ���ر�ت رو�د �لأع��م��ال يف قطاع 
�إىل  �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، م�سري�ً 
�ملوؤ�س�سة  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ر�م��ج  ه��ذه  �أن 
و�حليوية،  �ملهمة  �مل��ج��الت  معظم  تغطي 
رو�د  ت����زوي����د  ف���ع���ال يف  ب�����س��ك��ل  وت�������س���اه���م 
�لتي  و�ملعطيات  �مل�ستجد�ت  باآخر  �لأعمال 

تتو�فق مع بيئة �لعمل.

•• عجمان-وام:

يف  �لقت�سادية"  �لتنمية  "د�ئرة  ك�سفت 
موؤ�سر�ت حركة رخ�س  نتائج  عجمان عن 
 ،2017 �لعام  من  �لأول  للربع  �لأع��م��ال 
�إ�سد�ر  يف  ملمو�ساً  من���و�ً  �أظ��ه��رت  و�ل��ت��ي 
للمن�ساآت  �لتجارية  و�لت�ساريح  �لرخ�س 
�لقت�سادية �جلديدة، و�ل�سادرة عن "�إد�رة 
�لقت�سادية"،  و�ل��رت�خ��ي�����س  �ل��ت�����س��ج��ي��ل 
مب��ع��دل من��و 7 يف �مل��ئ��ة وب��و�ق��ع 1،053 
985 رخ�����س��ة خ�ل  ب����  رخ�����س��ة م��ق��ارن��ة 

�لربع �لر�بع من �لعام �ملا�سي.
�رتفاع  �ل��ر���س��م��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  و�أو����س���ح���ت 
�لرخ�س �جلديدة على م�ستوى  �إ�سد�ر�ت 
531 رخ�سة  �إ�سد�ر  �لقطاعات، حيث مّت 
�لعام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع  خ�����ل  جت���اري���ة 
رخ�سة   142 ق��دره��ا  ب���زي���ادة   ،2017
 ،2016 �لعام  من  �لر�بع  بالربع  مقارنًة 
�ملئة  يف   37 بلغ  من��و  معدل  مبتو�سط  �أي 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ����رة  �سجلت  ك��م��ا 
عدد  يف  ملحوظاً  من���و�ً  عجمان  �إم����ارة  يف 
يف   77 ن�سبته  بلغت  �ل�سناعية  �لرخ�س 
منو�ً  �مل��ج��ددة  �لرخ�س  �سهدت  كما   . �ملئة 
كبري�ً خ�ل �لربع �لأول من عام 2017، 
بزيادة  رخ�سة،   5597 جتديد  مت  حيث 
بالربع  م���ق���ارن���ًة  رخ�����س��ة   2437 ب��ل��غ��ت 

بلغ  2016، مبعدل منو  ع��ام  �ل��ر�ب��ع من 
جتديد  م��ع��دل  �سهد  ح��ي��ث  �مل��ئ��ة  يف   77
74 يف  بلغ  �لتجارية منو�ً كبري�ً  �لرخ�س 
 ،2017 عام  �لأول من  �لربع  �ملئة خ�ل 
جتارية  رخ�سة   3،037 جتديد  مت  حيث 
�لربع  خ�ل  رخ�سة   1،748 مع  مقارنة 
�سجلت  وباملثل،   .2016 ع��ام  م��ن  �ل��ر�ب��ع 
حركة جتديد �لرخ�س �ل�سناعية �رتفاعاً 
قدره  بنمو  �ل��ف��رتة  نف�س  خ����ل  و����س��ح��اً 
62 يف �ملئة و�سهد جتديد �لرخ�س �ملهنية 
كبري�ً  ن�ساطاً   2017 �لأول من  �لربع  يف 
�نعك�س يف �رتفاع �إجمايل �لرخ�س �ملجددة 
�إىل 2،377 رخ�سة، مقارنة مع 1،296 
 ،2016 �لأخ�����ري م���ن  �ل���رب���ع  رخ�����س��ة يف 
بلغ  وبنمو  مهنية  رخ�سة   1081 ب��زي��ادة 

. �ملئة  يف   83
مدير  �لنعيمي،  عي�سى  علي  �سعادة  وق��ال 
�لتنمية �لقت�سادية يف عجمان  د�ئرة  عام 
�أّن منو حركة �إ�سد�ر رخ�س �لأعمال خ�ل 
�لربع �لأول من �لعام �جلاري يعك�س ثقة 
�لتناف�سية  ب��ال��ق��در�ت  �ل�ستثمار  جمتمع 
�لقطاعات  �ملتاحة �سمن خمتلف  و�لآف��اق 
�لقت�سادية يف �إمارة عجمان، �لتي تخطو 
خ���ط���و�ت م��ت�����س��ارع��ة ل��ت�����س��ب��ح و�ح�����دة من 
يف  ل��ستثمار�ت  جاذبية  �لأكرث  �لوجهات 

دولة �لإمار�ت و�ملنطقة.

و�ك�����د �ل���ت���ز�م �ق��ت�����س��ادي��ة ع��ج��م��ان بدفع 
�مل�����س��ت��د�م، من  �ل��ن��م��و �لق��ت�����س��ادي  عجلة 
خ�ل تنفيذ مبادر�تها �لنوعية وخططها 
�لطموحة �لتي تهدف �إىل ت�سهيل مز�ولة 
و�ل�سناعية،  و�ملهنية  �لتجارية  �لأع��م��ال 
على  ت�سجع  جاذبة  ��ستثمارية  بيئة  وخلق 
روؤيتها  م��ع  �لأع��م��ال، متا�سياً  من��و وجن��اح 
متنوع  تناف�سي  �قت�ساد  ب��ن��اء  يف  �ملتمثلة 

ل�ستد�مة �لتنمية يف عجمان.
�لإيجابية  �ل��ن��ت��ائ��ج  �ن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  وق�����ال 
�لأخرية تدفع �لد�ئرة �إىل �ل�سري قدماً يف 
م�ساعيها لتح�سني �سهولة ممار�سة �أن�سطة 
�لأع����م����ال ب��اع��ت��ب��اره��ا �إح�����دى �لأول����وي����ات 
�لرئي�سية  و�مل�����س��ت��ه��دف��ات  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إىل  تهدف  �لتي   ،  2021 ل�روؤية عجمان 
عجمان  مكانة  يعزز  تناف�سي  �قت�ساد  بناء 

ك�عب حموري �سمن �مل�سهد �ل�ستثماري 
حملياً و�إقليمياً.

يذكر �ن �إمارة عجمان �حتلت �ملرتبة 35 
عاملياً يف �سهولة ممار�سة �أن�سطة �لأعمال، 
م�ستوي  علي  دب��ي  �إم���ارة  بعد  ثانية  لتحل 
�سهولة  ت��ق��ري��ر  وف����ق  �ل���ع���رب���ي،  �خل��ل��ي��ج 
مم��ار���س��ة �أن�����س��ط��ة �لأع���م���ال ل��ع��ام 2016 

�ل�سادر عن �لبنك �لدويل.

�ضندوق خليفة ينظم ملتقى 
توا�ضل يف الفجرية

•• الفجرية -وام: 

نظم �سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع فعاليات �لدورة �ل� 17 مللتقى تو��سل 
�لعمال  ل��رو�د  دعما  �لأك��رث  لعدد من �جلهات �حلكومية  تكرميا  ت�سمن 

�أع�ساء �ل�سندوق يف �إمارة �لفجرية.
�إد�رة �ل�سندوق على تعميم مكا�سب مبادر�ته  ياأتي �مللتقى يف �إطار حر�س 
�لنوعية �لتي تهدف �ىل تعزيز بيئة �لعمال على خمتلف مناطق و�مار�ت 

�لدولة.
�لفجرية  �إم���ارة  يف  خليفة  �سندوق  ف��رع  مدير  �مل��ر���س��ودي  يو�سف  وت��وج��ه 
بال�سكر لل�سركاء �ل�سرت�تيجيني �لذين بذلو� �جلهد �ل�سادق خ�ل �لعام 
�ملا�سي و�لعو�م �ل�سابقة و�ساهمو� يف جناح �لعديد من �مل�ساريع �لتي دعمها 

�ل�سندوق.
�ل�سندوق يبذل جهود� مكثفة يف  �فتتاحية للملتقى �ن  و�أك��د خ�ل كلمة 
�مل�ساريع  ملنح  و�خلا�سة  �حلكومية  و�سبه  �حلكومية  �جل��ه��ات  ح��ث  جم��ال 
جناحها  وتدعم  تطورها  يف  ت�سهم  معينة  �متياز�ت  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
حيث �ث��م��رت ه��ذه �جل��ه��ود ع��ن �ب���ر�م �تفاقيات م��ع �ل��ع��دي��د م��ن �جلهات 
�حلكومية يف خمتلف �مار�ت �لدولة مما مكن رو�د �لأعمال �ل�ستفادة من 
�ل�سغرية  للم�ساريع  �جلهات  هذه  متنحها  �لتي  و�لمتياز�ت  �لت�سهي�ت 

و�ملتو�سطة.
�أعمال  بيئة  �أجل تهيئة  �لعمل من  �سيو��سل  �ل�سندوق  �ن  �ملر�سودي  و�أكد 
�أرجاء  كافة  يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  قطاع  وتطور  لنمو  منا�سبة 
�لدولة حيث يبذل فريق �لعمل جهود� حثيثة لتعزيز �ملز�يا �لتناف�سية لهذه 

�مل�ساريع ومتكينها من �ل�ستحو�ذ على ح�سة يف �ل�سو�ق �ملحلية.
وجرى خ�ل �حلفل تكرمي كل من وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني وغرفة 
جتارة و�سناعة �لفجرية و�سركة �لفجرية �لوطنية للتاأمني و�سركة �م �أي 

�ف للتدقيق و�ملحا�سبة و�ل�ست�سار�ت.
بوز�رة  �ملتعاملني  �سعادة  مركز  من  �ليماحي  عبد�هلل  ر��سد  م��وزة  �لقت  و 
تقدمها  �لتي  �جلديدة  �خلدمات  حول  كلمة  و�لتوطني  �لب�سرية  �لتنمية 
�لوز�رة بالإ�سافة �إىل عر�س حو�فز �ملن�ساآت �ل�سغرية و �ملتو�سطة ل�أع�ساء 
يف موؤ�س�سات دعم م�ساريع �ل�سباب كما عر�ست �ل�سو�بط و�ل�سروط و �إعادة 

ت�سنيف �ملن�ساآت.
�سركة  يف  و�لت�سويق  �لب�سرية  �مل����و�رد  م��دي��ر  عي�سى  �ي���اد  ق��دم  جهته  م��ن 
لرو�د  وف��و�ئ��ده  �لتاأمني  �أهمية  ح��ول  عر�سا  للتاأمني  �لوطنية  �لفجرية 
علي  حممد  ق��دم  كما  و�ملتو�سطة..  �ل�سغرية  �مل�ساريع  �أ�سحاب  �لع��م��ال 
و�ل�ست�سار�ت  و�ملحا�سبة  للتدقيق  �ف  �أي  �م  �سركة  ع��ام  مدير  �لف��سي 

عر�سا حول �أهمية �لتدقيق �ملحا�سبي لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.
خليفة  �سندوق  يف  و�لت�سال  �لت�سويق  �إد�رة  من  �حلمادي  �سعيد  قام  كما 
�ل�سندوق  �أطلقها  �لتي  �خلري"  "رو�د  م��ب��ادرة  بعر�س  �مل�ساريع  لتطوير 
�ن�سجاما مع مبادرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل باعتبار �لعام �حلايل عام �خلري .
مو�سحا �ن �ملبادرة تهدف �ىل جتميع منتجات من رو�د �لعمال وتوزيعها 
عر �لقنو�ت �لر�سمية مل�ستحقيه د�عيا �أع�ساء �سندوق خليفة للتفاعل مع 

هذه �ملبادرة و�لعمل على �جناحها.
�سندوق  م��ن  وم��دع��وم��ة  مم��ول��ة  م�ساريع  ث���ث��ة  ع��ر���س  �مللتقى  وت�سمن 
خليفة لتطوير �مل�ساريع يف خمتلف �ملجالت ��ستفادت من خدمات �سندوق 

خليفة .
�ع�ساء  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  �أب��رز  ح��ول  نقا�س  د�ر  �مللتقى  نهاية  ويف 
�لتي  �ملقرتحات  م��ن  �لعديد  �ىل  ��سافة  عليها  �لتغلب  و�سبل  �ل�سندوق 
وعدت �إد�رة �ل�سندوق باأخذها بالعتبار عند طرح وتقدمي خدماتها �لتي 
تهدف �ول و�خري� لتحقيق م�سالح �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة ومتكينها 

من �مل�ساهمة يف �لتنمية �لقت�سادية �لتي ت�سهدها �لدولة.
ي�سار �إىل �أن �مللتقى يهدف �ىل تعزيز �لتو��سل و�لتفاعل فيما بني �أ�سحاب 
�مل�ساريع �ملمولة و�ملدعومة من �سندوق خليفة ومتكني �أ�سحابها من بناء 
تكاملها  وتعزيز  �مل�ساريع  تلك  كفائة  من  تزيد  �لتي  �لع�قات  من  �سبكة 

وت�سابكها مبا يعود بالنفع عليها.

عمليات جتميع يف اأ�ضواق املال الإماراتية على 
اأ�ضهم منتقاة بانتظار الإف�ضاح عن بياناتها املالية

•• اأبوظبي-وام:

�سهدت جل�سة �م�س يف تعام�ت �أ�سو�ق �ملال �لإمار�تية عمليات جتميع على 
�سريحة من �لأ�سهم �ملنتقاة بانتظار �لإف�ساح عن بياناتها �ملالية عن �لربع 
منو  ن�سب  بتحقيقها  �مل�ستثمرين  تفاوؤل  و�سط   ،  2017 �لعام  من  �لأول 

جيدة يف ربحيتها .
ويف ظل تركيز �جلزء �لأكر من �ل�سيولة �ملتد�ولة على عدد من �لأ�سهم 
�ىل  �ل�سعود  مو��سلة  يف  �إع��م��ار  �سهم  ،وجن��ح  جيدة  مكا�سب  �سجلت  فقد 
%1.22 مقارنة مع جل�سة �لأم�س  7.44 درهم بزيادة ن�سبتها  م�ستوى 

،وبلغت قيمة �ل�سفقات �ملرمة عليه نحو 67 مليون درهم .
�سوق  يف  �مل�ستثمرين  كبار  باهتمام  حظيت  �لتي  �لأ���س��ه��م  قائمة  و�سملت 
2.17 درهم �ىل جانب �سهم  دبي �ملايل �سهم دبي ل��ستثمار �ملرتفع �ىل 
�لتجميع  عمليات  �أي�سا  وتو��سلت  دره��م،   1.18 مل�ستوى  �ل�ساعد  �ل�سوق 
�ل��ت��و�يل م��ا دف��ع به  �ل��ث��اين على  �أت�����س لليوم  �أف  على �سهم جمموعة ج��ي 

ل�رتفاع �ىل 2.46 درهم .
�أما يف �سوق �أبوظبي ل�أور�ق �ملالية فقد كان �سهم �لد�ر �لأكرث ��ستقطابا 
للمتد�ولني مرتفعا �ىل 2.23 درهم ،وبلغت قيمة �ل�سفقات �ملرمة عليه 
��ستقر�ره  وبرغم  �لذي  �ت�سالت  ل�سهم  بالإ�سافة  درهم  مليون   49 نحو 
عند م�ستوى 17.55 درهم �إل �أنه �سهد تد�ولت بقيمة 35 مليون درهم 
تقريبا . وكانت ح�سيلة تعام�ت �ليوم �أ�سفرت عن �سيطرة �لهدوء �ملائل 
�لعام  �ملوؤ�سر  �نخف�س  ،فقد  �مل��وؤ���س��ر�ت  حركة  على  �لطفيف  ل�إنخفا�س 
4552 نقطة  %0.11 فقط �ىل  �ملالية بن�سبة  ل���أور�ق  �أبوظبي  ل�سوق 
عند  مغلقا  �لن�سبة  بنف�س  �ل��ع��ام  �مل��وؤ���س��ر  ت��ر�ج��ع  �مل���ايل  دب���ي  ���س��وق  ويف   ،
�ملرمة  �ل�سفقات  قيمة  بلغت  فقد  �ل�سيولة  وعلى �سعيد  نقطة.   3436
يف �ل�سوقني 577 مليون درهم وعدد �لأ�سهم �ملتد�ولة 354 مليون �سهم 

نفذت من خ�ل 5933 �سفقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للموردين  تقدير  حفل  �أبوظبي  م��ط��ار�ت  نظمت 
�أبوظبي،  وي�����س��ن  وم��ن��ت��ج��ع  ف��ن��دق  �مل��ت��م��ي��زي��ن يف 
�ل�سرت�تيجيني  وم��ق��اوي��ل��ي��ه��ا  مل��وردي��ه��ا  ت��ك��رمي��اً 
�لتز�مهم  و�أظ���ه���رو�  ع��ال��ي��اً  �أد�ًء  ح��ق��ق��و�  و�ل��ذي��ن 
�أبوظبي  م��ط��ار�ت  توقعات  تلبية  على  وحر�سهم 

�سمن معايري عاملية.
 وجاءت هذه �ملبادرة �ميانا من  مطار�ت �أبوظبي 
و�ملقاولون  �مل������وردون  يلعبه  �ل����ذي  �مل��ه��م  ب���ال���دور 
�ل��ك��ف��اءة و�لرت���ق���اء مب�ستوى ر�سا  �ل��رف��ع م��ن  يف 
�إىل  �ملتميزين  �مل��وردي��ن  جو�ئز  وتهدف  �لعم�ء. 
م�ستويات  من  للرفع  و�ملقاولني  �ملوردين  ت�سجيع 
وبناء  �لل��ت��ز�م  وتعزيز  �لآل��ي��ات،  وحت�سني  �لأد�ء، 

ع�قات تعود بالنفع على �لطرفني. 

ك��م��ا ي�����روج ه����ذ� �ل��ت��ك��رمي ل��ل��م��ن��اف�����س��ة، �لإب������د�ع، 
و�لبتكار بني �ملوردين، و�لذي من �ساأنه �أن يطور 
�أبوظبي  �ل��ت��ي ت��دي��ر ب��ه��ا م���ط���ار�ت  م���ن �ل���ط���رق 
لتطوير  و�ملقاولني  �ملوردين  يدفع  كما  �أعمالها.  
���س��ر�ك��ات م�����س��ت��د�م��ة وم��ت��ع��اون��ة، مم��ا ي��ن��ت��ج عنها 
م�ستويات عالية يف خدمة �لعم�ء ور�سا �ل�سركاء 

�ل�سرت�تيجيني. 
�لتكرمي، علق عبد �ملجيد �خلوري، �لرئي�س  وعن 
�لتنفيذي بالإنابة ملطار�ت �أبوظبي: من �ل�سروري 
�ل�سرت�تيجيني  ومقاولينا  موردينا  جهود  تقدير 
و�للذين يدعمون جهودنا نحو �لتميز، من خ�ل 
و�إن  م�ستمر.  ب�سكٍل  �لأد�ء  يف  عالية  ج��ودة  تقدمي 
ه����وؤلء �مل���وردي���ن و�مل��ق��اول��ني م��ن �أ���س��ح��اب �لأد�ء 
�أعمالنا، ونحن  �جليد لهم �لأثر على جناح ومنو 

نتطلع �إىل ��ستد�مة ع�قاتنا �لناجحة معهم. 

مطارات اأبوظبي تكرم املوردين واملقاولني ال�ضرتاتيجيني 

اإريك�ضون وات�ضالت تختربان بنجاح تقنية اجليل اخلام�ص 
•• اأبوظبي-وام: 

مع  بالتعاون  �إريك�سون  �سركة  �أنهت 
�سركة �ت�سالت بنجاح �ختبار تقنية 
�جليل �خلام�س ل�ت�سالت �ملتنقلة 
مقر  يف  وذل��ك  �ملفتوحة  �لبيئات  يف 

. �أبوظبي  يف  "�ت�سالت" �لرئي�سي 
تقنية  ق��در�ت  �لتجربة  و��ستعر�ست 
�جليل �خلام�س يف بيئة و�قعية من 
مبا  �حلية  �ل�سبكة  ��ستخد�م  خ���ل 
يف ذل���ك �خ��ت��ب��ار�ت �ل�����س��رع��ة وزمن 

�لو�سول و�سعاع �لتوجيه.
��ستخد�م  �لتجربة  ه��ذه  خ���ل  ومت 
�ملوجه 800 ميجاهرتز من �لّطيف 
يعني  م��ا  جيجاهرتز   15 ن��ط��اق  يف 
 20 ب��اأك��رث م��ن  �أع��ل��ى  �أد�ء  حت��ق��ي��ق 
مرة عن �لأد�ء �حلايل ل�سبكة �جليل 
�لوقت  يف  ت�����س��ت��خ��دم  �ل���ت���ي  �ل���ر�ب���ع 

�حلايل.
و�ظهرت �لنتائج �لإجمالية للتجربة 
�نه مت حتقيق �سرعة بلغت �أكرث من 
24 جيجابت يف �لثانية مع تخفي�س 
�لن�سف  �أق��ل من  �إىل  �لو�سول  زمن 
�سبكة  �لو�سول �حل��ايل يف  عن زمن 

�جليل �لر�بع.
�لزرعوين  �سعيد  �ملهند�س  و�و���س��ح 

للرئي�س-�سبكات  �لأول  �ل���ن���ائ���ب 
�ن  "�ت�سالت"  يف  �ملتحرك  �لهاتف 
ه���ذه �ل��ت��ج��رب��ة �حل��ي��ة �ل���ي���وم تقدم 
مل��ح��ة ع���ن م�����س��ت��ق��ب��ل و�ق�����ع خدمات 
�ل�سنو�ت  يف  �مل��ت��ن��ق��ل��ة  �لت�������س���الت 
�ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة. .ح��ي��ث مت �إج����ر�ء 
�جليل  ل�سبكة  ج��دي��دة  حية  جت��رب��ة 
جديدة  نقلة  ت�سكل  �ل��ت��ي  �خلام�س 
�خلام�س  �جليل  ل�سبكة  نوعها  م��ن 

يف �ملنطقة.
م�سري� �إىل �إن تقنية �جليل �خلام�س 
�ل��ق��ائ��م��ة ومتنحها  ت��ع��زز �خل��دم��ات 
ق����در�ت �إ���س��اف��ي��ة م��ع ���س��رع��ات �أعلى 
وزمن و�سول �أقل مع دعم عدد كبري 

من �لأجهزة �ملت�سلة.
من جانبه لفت بيرت جارتبي رئي�س 
وح�������دة خ����دم����ة ع����م�����ء �ت�������س���الت 
�لعاملية يف �إريك�سون �ل�سرق �لأو�سط 
دليً�  �ل��ت��ج��رب��ة مت��ث��ل  ه���ذه  �ن  �ىل 
حياً على �جلهود �لتعاونية �لو��سعة 
و�إري��ك�����س��ون ل�سمان  �ت�����س��الت  ب��ني 
����س��ت��ع��د�د دول����ة �لإم�������ار�ت لإط����ق 
تقنية �جليل �خلام�س حيث �سيمكن 
�لتكنولوجيا  من  �لقادم  �جليل  هذ� 
�أ�سو�ق  �إىل  �لن��ت��ق��ال  م��ن  �ل�سركات 
جديدة  م�������س���ادر  و�ي����ج����اد  ج���دي���دة 
ل��ل��دخ��ل م��ن خ����ل من���اذج �لأعمال 
�ل�ستخد�م  وح���الت  كلياً  �جل��دي��دة 

�لناجتة عنها مبا يف ذلك تطبيقات 
�إنرتنت �لأ�سياء.

و�����س����ك����ل����ت �ل����ت����ج����رب����ة ج����������زء� من 
لإريك�سون  �لأوىل  �لقمة  فعاليات 
�حلدث  ت�سمن  حيث  و"�ت�سالت" 
�أي�سا ور�س عمل ومناق�سات متعددة 
با�ستعر��س  �ري��ك�����س��ون  ق��ام��ت  حيث 
�أح����������دث ت���وج���ه���ات���ه���ا وخ���دم���ات���ه���ا 
�ملناق�سات  وت��ن��اول��ت  �لتكنولوجية 
�ل��ت��و���س��ي��ح��ي��ة جمالت  و�ل���ع���رو����س 
�جليل  ت���ق���ن���ي���ة  ت���غ���ط���ي  خم���ت���ل���ف���ة 
و وظائف  �لأ�سياء  �إنرتنت  �خلام�س 
و�حلو�سبة  �لف��رت����س��ي��ة  �ل�����س��ب��ك��ة 

�ل�سحابية و�لتحول �لرقمي.

ال�ضيولة النقدية لـ»اأبوظبي الأول« 
تقفز اىل 134.4 مليار درهم

•• اأبوظبي -وام:

"�ىل  �لأول  �أبوظبي  "بنك  ميلكها  �لتي  �لنقدية  �ل�سيولة  قفزت 
ومبقد�ر   2017 �لعام  من  �لول  �لربع  يف  درهم  مليار   134.4
�لعام  نهاية  يف  درهم  مليار   130 مع  مقارنة  درهم  مليار   4.4
�أعلن عنها �لبنك للفرتة  2016 وذلك وفقا للقو�ئم �ملالية �لتي 
�لنقدية  �ل�سيولة  وتعك�س  �مل��ا���س��ي.  م��ار���س   31 ب��ت��اري��خ  �ملنتهية 
�لكبرية �لتي ميلكها �لبنك مدى �مل�ءة �ملالية �لتي يتمتع بها لي�س 
على م�ستوى دولة �لمار�ت وح�سب بل على م�ستوى منطقة �ل�سرق 
�لو�سط وذلك من وجهة نظر �لعديد من �ملحللني �لذي يوؤكدون 
للتو�سع  ك��ب��رية  ق���درة  ل��دي��ة  �ستكون  �جل��دي��د  �مل�����س��ريف  �ل��ك��ي��ان  �أن 
و�سكلت   . �ل��دول��ة  خ���ارج  ج��دي��دة  ��ستثمارية  ف��ر���س  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث 
عملية �لندماج �مل�سريف �ل�سخم عن�سر جذب ل��ستثمار �ملوؤ�س�سي 
�لجنبي وهو ما �ساهم يف زيادة حجم �ل�سيولة �ملتد�ولة عليه منذ 
تد�سني �لندماج بتاريخ 2 �بريل �ملا�سي وحتى نهاية �ل�سهر ذ�ته، 
 . 1.2 مليار دره��م  �ل�سفقات �ملرمة عليه نحو  حيث بلغت قيمة 
ويظهر �لر�سد �خلا�س بحركة �سهم �لبنك �ملدرج يف �سوق �بوظبي 
ل���أور�ق �ملالية �سعود �سعره بن�سبة بلغت %8 بالغا 1.15 درهم 
يف ختام تعام�ت �سهر �بريل و�سط تد�ول نحو 108 م�يني �سهم 

عليه، وبلغت �لقيمة �ل�سوقية نحو 120.4 مليار درهم .
ي�سار �ىل �ن بنك �أبوظبي �لأول �أعلن يوم �م�س عن تد�سني �ل�سم 
هيئة  مو�فقة  على  ح�سوله  بعد  �جلديدين  �لتجارية  و�لع�مة 
�لأور�ق �ملالية و�ل�سلع وم�سرف �لإمار�ت �ملركزي وذلك ��ستناد� �ىل 

م�سادقة �جلمعية �لعمومية للبنك على ذلك .
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نظمت لقاءات عمل بني ممثلي جمتمع االأعمال املحلي ووفد بيالرو�شي

غرفة ال�ضارقة تبحث تعزيز العالقات التجارية مع رو�ضيا البي�ضاء
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة مع وفد جتاري 
�لبي�ساء �سم نخبة من  رو�سيا  ر�سمي من جمهورية 
م��ن خمتلف  �ل��ب��ي���رو���س��ي  �لأع��م��ال  ممثلي جمتمع 
�ل��ت��ع��اون �مل�سرتك  �آف�����اق  �ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����س��ادي��ة، 
�إم���ارة �ل�سارقة ون��ظ��ريه يف  ب��ني جمتمع �لأع��م��ال يف 
�لثنائية  �لتجارية  �لع�قات  �لبي�ساء، وتعزيز  رو�سيا 

و�ل�ستثمار �ملتبادل بني �جلانبني.
وناق�س �للقاء �لذي نظمته غرفة �ل�سارقة يف مقرها 
�لهاجري  ب��ط��ي  ب��ن  خ��ال��د  ���س��ع��ادة  م���وؤخ���ر�ً، بح�سور 
�إليك�سادنروفيت�س  رومان  و�سعادة  �لغرفة،  عام  مدير 
لدى  ب��ي���رو���س��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري  غولوفت�سينكو 
لقطاع  �لعام  �ملدير  م�ساعد  �سطاف  وحممد  �لدولة، 
خدمات �لأع�ساء، ومب�ساركة نخبة من ممثلي جمتمع 
�لأعمال �ملحلي يف �لإمارة، �سبل و�آليات �ل�ستفادة من 
�لقطاع  �سركات  �أم���ام  �ملتاحة  �ل�ستثمارية  �لفر�س 

�خلا�س يف كل من �ل�سارقة ورو�سيا �لبي�ساء.
له يف  كلمة  �لهاجري يف  بن بطي  �سعادة خالد  و�أك��د 
م�ستهل �للقاء، �أن مباحثات غرفة �ل�سارقة مع �لوفد 
تنموية  ��سرت�تيجية  �إط����ار  يف  ت��ن��درج  �ل��ب��ي���رو���س��ي 
طموحة و�ساملة تنتهجها �لغرفة مع خمتلف �لدول 
�ل�سديقة، مبا من �ساأنه �أن ينعك�س �إيجاباً على جميع 
�ل��ت��ع��اون ب��ني �لإم�����ار�ت ورو���س��ي��ا �لبي�ساء،  جم���الت 
�مل�ساهمة بدور فاعل  �إىل حر�س �لغرفة على  م�سري�ً 
يف ت��دع��ي��م �ل��ع���ق��ات �لق��ت�����س��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة بني 
ل  �ل�سارقة  غرفة  �إن  بطي  بن  خالد  وق��ال  �لبلدين. 
�ملتاحة  �ل�ستثمار  لفر�س  �ل��رتوي��ج  يف  ج��ه��د�ً  تدخر 
�لأعمال  جمتمع  م�سالح  ومتثيل  �ل�سارقة  �إم���ارة  يف 
�إمارة  موقع  ي��ع��ّزز  مب��ا  �ل�سبل،  بكافة  ودع��م��ه  �ملحلي 
�ل�����س��ارق��ة ك��وج��ه��ة ����س��ت��ث��م��اري��ة ج��اذب��ة ع��ل��ى م�ستوى 
�لعامل، وُي�سهم يف �لوقت عينه بدفع م�سرية �لتنمية 
�أن  �إىل  �ل�ساملة يف دولة �لإم��ار�ت، لفتاً  �لقت�سادية 
مع  �خل��ط��وة  ه��ذه  ��ستكمال  على  �ستحر�س  �ل��غ��رف��ة 
�لع�قات  �أف�سل  بناء  ملو��سلة  �لبي�رو�سي  �جلانب 

مع جمتمع �لأعمال يف بي�رو�سيا.
�ملوقع  �ل�ستفادة من  �إىل  �لوفد  ودعا خالد بن بطي 
�ل�ستثمارية  �لفر�س  ومن  �ل�سارقة  لإم��ارة  �حليوي 

�لتي توفرها لرجال �لأعمال من خمتلف دول �لعامل، 
يف ظل �تباعها �سيا�سية �لتنويع �لقت�سادي وتركيزها 
�لتحويلية، وتوفريها خدمات  �ل�سناعات  على قطاع 
وت�سريعات  ر�ئ��د  م�سريف  ونظام  متقدمة  لوج�ستية 
وتنظيمها  متطورة  حتتية  وبنية  م�سجعة  وق��و�ن��ني 
عدد�ً من �ملعار�س �لتي حتظى ب�سمعة �إقليمية وعاملية 
�ل�سارقة ت�سهد حركة منو  �إمارة  �أن  مرموقة، موؤكد�ً 

و�لجتماعية  �لقت�سادية  �ل�سعد  كافة  على  �ساملة 
و�لثقافية، وهو ما يعزز من مكانتها ودورها �لتناف�سي 

كمركز �قت�سادي يف �ملنطقة.
�إليك�سادنروفيت�س  روم���ان  ���س��ع��ادة  �أث��ن��ى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
غولوفت�سينكو، على �أهمية هذ� �للقاء �لذي قّدم �سورة 
�ل��ت��ع��اون و�ل�ستثمار  و����س��ح��ة ع��ن ف��ر���س وجم���الت 
�جلانبني  من  �خلا�س  �لقطاع  �أم��ام  �ملتاحة  �لكثرية 

على  و�لت�سجيع  �لثنائية  �لتعاون  ع�قات  لتح�سني 
مع  �لبي�رو�سية  �ل�سركات  بني  عمل  ع�قات  �إقامة 

نظري�تها �لإمار�تية.
و�أكد غولوفت�سينكو �أن جمتمع �لأعمال �لبي�رو�سي 
�ل�ستثمارية  �لبيئة  من  ل��ستفادة  بحما�س  يتطلع 
�لرتكيز على  م��ن خ���ل  �ل�سارقة  �إم���ارة  �جل��اذب��ة يف 
�لقطاعات �لتي تهم �ل�سوق �ملحلي، خا�سة يف ظل ما 
و��ستقر�ر  ��سرت�تيجي  موقع  من  �ل�سارقة  به  تتمتع 
متطورة،  حتتية  وب��ن��ى  ح��دي��ث��ة  وت�����س��ري��ع��ات  �سيا�سي 
وغ��ريه��ا م��ن �ل��ع��و�م��ل �جل��اذب��ة و�مل��ح��ف��زة لل�سركات 
�ملنطقة  �أ����س���و�ق  �إىل  ب��ال��دخ��ول  �ل��ر�غ��ب��ة  �لأج��ن��ب��ي��ة 

وتو�سعة ن�ساطها.
�ل�سارقة  يف  �لأع���م���ال  جمتمع  غولوفت�سينكو  ودع���ا 
�إىل �ل�ستفادة من نتائج برنامج �لتحديث �ل�سناعي 
ب��ي���رو���س��ي��ا خ����ل �لأع������و�م �لع�سرة  �ل����ذي ط��ب��ق��ت��ه 
�ملا�سية وحتديد�ً يف قطاع �ل�سناعات �لبرتوكيماوية 
�أه���م دو�ف���ع �لزده����ار �لقت�سادي  �أح���د  �ل���ذي يعتر 
�ل�سنوي  �لإن��ت��اج  حجم  ي���رت�وح  حيث  بي�رو�سيا،  يف 
لهذ� �لقطاع ما بني 6 �إىل 8 مليار�ت دولر، وت�سكل 
�ملطاط  �إن���ت���اج  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات 
%9 من حجم هذ� �لقطاع،  و�ملنتجات �لب��ستيكية 
يف ظ���ل ت��وف��ر �مل������و�رد �ل��غ��ن��ي��ة م���ن �ل��ب��وت��ا���س و�مللح 
�ل�سخري و�لأخ�ساب و�لفو�سفور و�لطب�سور و�حلجر 
�ملجمع  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لطبيعية،  و�لأ�سباغ  �جلريي 
�أكرث  من  يتكون  بي�رو�سيا  يف  �لرئي�سي  �لكيميائي 

من 80 �سركة.
و�أقيم على هام�س �للقاء �جتماعات عمل ثنائية بني 
رجال �عمال من بي�رو�سيا وممثلي �لقطاع �خلا�س 
�لبي�رو�سي  �جلانب  ممثلو  �أب��دى  حيث  �ل�سارقة  يف 
عن  معربني  �ل�سارقة،  يف  بال�ستثمار  كبري�ً  �هتماماً 
�أن�سطتهم  لتو�سيع  ق��اع��دة  �لإم����ارة  ب��ات��خ��اذ  رغبتهم 
�لقت�سادية يف �ملنطقة نظر�ً ملا تتميز به من مقومات 

ومز�يا ��ستثمارية جمزية.
ُيذكر �أن �لع�قات �لتجارية بني �لإمار�ت وبي�رو�سيا 
ل تز�ل يف بد�ياتها. فقد بلغ حجم �لتبادل �لتجاري 
بني �لبلدين 66 مليون درهم يف نهاية عام 2015، 
وفر�س  ك��ب��رية  �إم��ك��ان��ي��ات  ميتلكان  �جل��ان��ب��ني  �أن  �إل 

��ستثمارية جاذبة.

غرفة دبي تعتزم تاأ�ضي�ص 
مكتب متثيلي يف بيون�ص اأير�ص 

•• دبي -وام:

�أعلنت غرفة جتارة و�سناعة دبي عن خطتها بافتتاح مكتب متثيلي خارجي 
جديد لها يف �لعا�سمة �لأرجنتينية بيون�س �آير�س ليكون �ملكتب �لثاين لها 
�ل�سهر  �ساوباولو  يف  �لأول  مكتبها  �فتتاح  بعد  �ل�تينية  �مريكا  �أ�سو�ق  يف 

�ملا�سي.
جاء �لإع�ن خ�ل لقاء وفد �لبعثة �لتجارية لغرفة دبي مع نائبة �لرئي�سة 
�لأرجنتينية معايل جابري� ميكيتي يف �لعا�سمة بيون�س �آير�س على هام�س 
فعاليات �لبعثة �لتجارية للغرفة �إىل �أمريكا �ل�تينية �لتي ز�رت �لر�زيل 

و�لبار�غو�ي و�لأرجنتني موؤخر�.
لها يف  �فتتاح مكتب متثيل جتاري  نيتها  �لغرفة  باإع�ن  ورحبت ميكيتي 
ب�دها مبدية ��ستعد�دها لتوفري كل �لت�سهي�ت �لتي ت�سرع �فتتاح �ملكتب 
للع�قات  قوية  دفعة  �سيعطي  �ملكتب  �ن  �إىل  ..م�سرية  ف��ور�  �أعماله  وب��دء 
�لتجارية  �لرو�بط  بتعزيز  �لأرجنتينية  �ل�سلطات  �مل�سرتكة نظر� لهتمام 

مع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بعد  �لنمو  من  �إيجابية  بفرتة  مير  �لأرجنتيني  �لإقت�ساد  �ن  �إىل  ولفتت 
�أن ب�دها  �إىل  .. منوهة  �لأع��م��ال  بيئة  تعزز  �لتي  �لأخ���رية  �لإ���س���ح��ات 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة حم���ددة دولة  ت��در���س تو�سيع ت��و�ج��ده��ا ك��ذل��ك يف م��ن��اط��ق 
موؤكدة  ل���أرج��ن��ت��ني  ه��ام��ة  و�قت�سادية  ��سرت�تيجية  كمنطقة  �لإم�����ار�ت 
�لرغبة يف تاأ�سي�س تو�جد فعال يف هذه �لأ�سو�ق عر �لتعاون مع �جلهات 

�ملعنية وعلى ر�أ�سها غرفة جتارة و�سناعة دبي.
لت�سهيل  علينا  �لع��ت��م��اد  ميكنكم   : �لأرجنتينية  �لرئي�سة  نائبة  وق��ال��ت 
لن�سمع  م�ستعدون  ونحن  �آي��ر���س  بيون�س  يف  مكتبكم  �فتتاح  �إج����ر�ء�ت  ك��ل 
فيه  ملا  معا  �لعمل  ن�ستطيع  كي  �لتحديات  ونذلل  و�أفكاركم  �حتياجاتكم 

م�سلحة ب�دنا.
�لأرجنتينيني  للم�سوؤولني  خا�سة  زي��ارة  تنظيم  �إمكانية  �ن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�ملعنيني بقطاع �لزر�عة �إىل دولة �لإمار�ت للتعريف بالفر�س �ل�ستثمارية 
�لتعاون و�ل�ستثمار بني  �أب��رز جمالت  �أحد  �لزر�عة �لذي ي�سكل  يف قطاع 

�لإمار�ت و�لأرجنتني.
�إد�رة غرفة دبي  من جانبه قال �سعادة ماجد �سيف �لغرير رئي�س جمل�س 
قطاعات  يف  وخ�سو�سا  هائلة  ��ستثمارية  باإمكانات  تتمتع  �لأرجنتني  �إن 
�لزر�عية  و�ل�سناعات  و�ل�سياحة  �ملتجددة  و�لطاقة  �للوج�ستية  �خلدمات 
و�لغذ�ئية بالإ�سافة �إىل قطاع �لت�سنيع حيث تنظر �لغرفة باإيجابية بالغة 
هذه  يف  �لإمار�تية  ل��ستثمار�ت  متميزة  كوجهة  �لأرجنتينية  �ل�سوق  �إىل 

�لقطاعات.
 692 بلغت  �لأرج��ن��ت��ني  م��ع  �لنفطية  غ��ري  دب��ي  �أن جت��ارة  �لغرير  وك�سف 
مليون درهم خ�ل �لعام 2016 بارتفاع طفيف بلغ %1.3 مقارنة بالعام 
�ل�سركاء  لئحة  على   106 �ملرتبة  حتتل  �لأرجنتني  جعل  مما   2015
�لتجاريني لدبي مع وجود 24 �سركة �رجنيتية م�سجلة يف ع�سوية �لغرفة 

وتعمل يف �إمارة دبي.
�لذي  للدعم  �أير�س  بيون�س  يف  �لإمار�تية  �ل�سفارة  �أع�ساء  �سعادته  و�سكر 
وز�رة  دور  �لأرج��ن��ت��ني.. مثمنا  �إىل  �لغرفة  زي���ارة  �أه���د�ف  وف��رت��ه لإجن���اح 
خلدمة  �حلثيثة  وج��ه��وده��ا  �مل��ت��و����س��ل  دعمها  على  �ل��دول��ة  يف  �خل��ارج��ي��ة 

�مل�ستثمرين يف �لدولة يف خططهم �لتو�سعية يف �لأ�سو�ق �خلارجية.
ووج����ه ���س��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دب���ي �ل���دع���وة لل�سركات 
عاملية  من�سة  يعتر  �ل���ذي  ج��ل��ف��وود  مب��ع��ر���س  للم�ساركة  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة 
للمنتجات  �لعالية  �جل���ودة  �أن  معتر�  و�ل��زر�ع��ي��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  لل�سناعات 
�لأرجنتينية ت�سيف �إليها ميزة تناف�سية يف �أ�سو�ق �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

�إفريقيا وجنوب �سرق �آ�سيا.
�لعا�سمة  يف  ل��ه��ا  جت���اري  متثيل  مكتب  �ف��ت��ت��اح  ق���ررت  �ل��غ��رف��ة  �أن  و�أك����د 
�لأرجنتينية بيون�س �آير�س ليلعب دور� يف تعريف �لتجار يف �لإمار�ت بفر�س 
�ل�ستثمار بالأرجنتني وجذب �ملزيد من �ل�سركات �لأرجنتينية وخ�سو�سا 
�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �إىل دبي .. م�سري� �إىل �أن �ملكتب �سي�ساعف 
من حجم �لتجارة �لبينية بني دبي و�لأرجنتني لتتخطى يف �ل�سنو�ت �لأوىل 

حاجز �ملليار درهم ح�سب تقدير�ت �لغرفة.
حيث  �لثنائي  �لتجاري  للتعاون  عديدة  فر�س  وج��ود  �إىل  بوعميم  ولفت 
يوجد و�ر�د�ت ذ�ت �إمكانات عالية من �لأرجنتني ت�سمل �لفو�كه ومنتجات 
�لأل��ب��ان و�حل��ب��وب و�ل��ل��ح��وم و�مل��اأك��ولت �لبحرية و�جل��ل��ود يف ح��ني ميكن 
�لب��ستيك  وت�سمل  �لأرج��ن��ت��ني  �إىل  �لإم��ك��ان��ات  عالية  منتجات  ت�سدير 

و�لأ�سمدة و�لنحا�س و�ملو�د �لكيميائية غري �لع�سوية.
وتناول بوعميم �لفر�س �ل�ستثمارية يف قطاعات عديدة يف �لأرجنتني حيث 
توجد فر�س يف قطاع �لبنية �لتحتية تتجاوز 83 مليار دولر �أمريكي منها 
و�مل��و�ن��ىء وفر�س يف  �مل��ط��ار�ت  �أمريكي يف  3 مليار�ت دولر  بقيمة  فر�س 
قطاع �ل�سياحة بقيمة مليار دولر �أمريكي بالإ�سافة �إىل فر�س ��ستثمارية 
2.5 مليار دولر �أمريكي يف قطاع �ل�سناعات �لزر�عية وخا�سة يف  بقيمة 

�لغابات و15 مليار دولر �أمريكي يف قطاع �لطاقة �ملتجددة.
�لقت�سادية  �ل��ع���ق��ات  وك��ي��ل  ري��ري���س  هور��سيو  ���س��ع��ادة  ق��ال  جهته  وم��ن 
�لإم���ار�ت  ب��ني  للتعاون  �مل�سرتكة  �لعليا  �للجنة  �ن  �لأرجنتيني  �لدولية 
و�لأرجنتني قد �جتمعت موؤخر� لبحث �آفاق وفر�س �لتعاون �مل�سرتك حيث 
مت و�سع قائمة بالأولويات و�لأهد�ف لتح�سني �لع�قات �مل�سرتكة �أبرزها 
وت�سهيل  �ل��ط��ري�ن  �ل��ت��ع��اون يف جم��ال  وتعزيز  �ل��دخ��ول  ت��اأ���س��ري�ت  م�ساألة 

�لتجارة �مل�سرتكة .
م�سري� �إىل �أن �لأرجنتني ميكن �ن تلعب دور� رئي�سيا يف م�ساألة تاأمني �لأمن 

�لغذ�ئي لدولة �لإمار�ت وتعزيز �لتعاون يف قطاع �ل�سناعات �لغذ�ئية.
و�أ�ساد �سعادة هور��سيو رودريغيز لريتا عمدة مدينة بيون�س �آير�س باإع�ن 

�لغرفة عزمها �فتتاح مكتب متثيلي لها يف �لعا�سمة �لأرجنتينية .
للمدينة  ��ستثمار�ت  �ستجلب  �لتي  �خلطوة  هذه  على  �نفتاحه  عن  معربا 

وتعزز �آفاق �لتعاون و�ل�سر�كات �لقت�سادية بني دبي وبيون�س �آير�س.
�إجناز�ت  م��ن  دب��ي  �إم���ارة  �ل�سديد مب��ا حققته  �إع��ج��اب��ه  ع��ن  �سعادته  وع��ر 
�لعاملي ل�أعمال لدول  �ملنتدى  للم�ساركة يف  له  دبي  مرحبا بدعوة غرفة 
�أمريكا �ل�تينية �لذي �ستنظم �لغرفة �لدورة �لثانية منه يف بد�ية �لعام 

.  2018
ولفت عمدة بيون�س �آير�س �إىل تطلع مدينته لتعزيز �ل�سر�كة �لتجارية مع 
دبي م�سري� �إىل �لرغبة بالرتكيز على ريادة �لأعمال و�لتي تعتر بيون�س 
�آي��ر���س م��رك��ز� لها يف �لأ���س��و�ق �ل�تينية يف ظ��ل وج��ود ع��و�م��ل م�سرتكة 

للتعاون بني �جلانبني .

الأر�ضية"  للمناولة  العام  "�ضركة  لقب  "دناتا" تنال 
•• دبي -وام:

�لعام خلدمات  "مزود  �أف�سل  "دناتا" لقب  نالت 
�لتو�يل  على  �لر�بعة  لل�سنة  �لأر�سية"  �ملناولة 
خ�ل حفل جو�ئز جملة "�إير كارغو نيوز" لعام 
2017 . وتاأتي �جلائزة و�لتي مت ت�سليمها موؤخر� 
بلندن بناء على �لت�سويت �ملبا�سر لأكرث من 18 
و�ل�سركات.  �ل�سناعة  يف  �ملتخ�س�سني  م��ن  �أل��ف��ا 
فرق  تعمل   : دن��ات��ا  رئي�س  ت�سامبان  غ��اري  وق��ال 
دناتا للمناولة �لأر�سية يف خمتلف مناطق �لعامل 
ويدير  لعم�ئنا  ممكنة  خدمات  �أف�سل  لتقدمي 
خر�وؤنا عدد� من �أ�سخم مطار�ت �لعامل و�أكثفها 
حركة يف خمتلف �لظروف �ملناخية �لتي ترت�وح 
�لرملية  و�ل��ع��و����س��ف  �لثلجية  �ل��ع��و����س��ف  ب��ني 

و�حلر�رة �لعالية .
دبي  يف  �لرئي�س  مركزها  يف  دناتا  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل�سحن  �أو  للركاب  جوية  رحلة  كل  �إد�رة  تتوىل 
مع  تتعامل  �أن��ه��ا  يعني  م��ا  دب���ي  ت��غ��ادر  �أو  ت�سل 
�أكرث من 250 �ألف حركة جوية وما يزيد على 
86 مليون ر�كب و�أكرث من 714 �ألف طن من 
خمتلف �ل�سحنات يف مطار دبي �لدويل ومطار �آل 
مكتوم �لدويل . فيما تتوىل على م�ستوى �لعامل 
�لب�سائع  2.1 مليون طن من  �أكرث من  مناولة 

و400 �ألف حركة جوية. وتعد جو�ئز �إير كارغو 
�أب���رز  ع��ام��ا   31 م��ن��ذ  ب����د�أ تنظيمها  �ل��ت��ي  ن��ي��وز 
تكرمي على م�ستوى �سناعة �ل�سحن �جلوي ومت 
14 فئة  2017 يف  لعام  وت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز  منح 
�لعم�ء  وتر�سيحات  �ملخت�سني  ت�سويت  نتيجة 
وهي �جلو�ئز �لوحيدة يف �ل�سناعة �لتي تخ�سع 

نتائجها للتدقيق ل�سمان �ل�سرعية و�لنز�هة.
 1959 دب��ي ع��ام  ب��د�أت عملها يف  �أن دناتا  يذكر 

فيها  �ل��ع��ام��ل��ني  ع���دد  وي��ب��ل��غ  م��وظ��ف��ني  بخم�سة 
دول����ة   84 يف  ���س��خ�����س  �أل������ف   40 ن���ح���و  ح���ال���ي���ا 
ح��ول �ل��ع��امل حيث ت��ق��دم دن��ات��ا خ��دم��ات �ملناولة 
بوجبات  �ل��ط��ائ��ر�ت  وت��زوي��د  و�ل�سحن  �لأر���س��ي��ة 
�لطعام يف �أكرث من 131 مطار�.. كما تعمل يف 
خمتلف قطاعات �سناعة �ل�سفر من خ�ل دناتا 
�إمياجني  �لبحرية  �لرح�ت  و�سركة  لل�سفريات 

كروزينج .

�ضوق دبي املايل ينظم موؤمتر امل�ضتثمرين 
العامليني يف لندن 17 و18 مايو

•• دبي-وام:
17 و18 م��اي��و �جل����اري موؤمتر  �مل����ايل ي��وم��ي  ي��ن��ظ��م ���س��وق دب���ي 
16 �سركة م�ساهمة عامة  �مل�ستثمرين �لعامليني يف لندن مب�ساركة 

مدرجة بال�سوق ونا�سد�ك دبي .
�ل�سركات مدر�ء  تلك  ب��ارزون من  م�سوؤولون  يطلع  �أن  �ملقرر  ومن 
ومقومات  ��سرت�تيجيات  على  لندن  �لعاملية يف  �ل�ستثمار  �سناديق 

�لنمو و�أحدث تطور�ت �لعمل .
ويعقد �ملوؤمتر بالتعاون مع بنك �ت�س �إ�س بي �سي �لذي ي�ست�سيف 

�لفعاليات مبقره يف كناري و�رف لندن وذلك للمرة �لأوىل .
�مل�سوؤولني  ك��ب��ار  25 م��ن  �مل���وؤمت���ر  �مل�����س��ارك يف  دب���ي  وي�����س��م وف���د 
�ل�سركات  يف  �مل�ستثمرين  ع���ق��ات  وم���در�ء  و�مل��ال��ي��ني  �لتنفيذيني 
دبي  �سوق  �إد�رة  رئي�س جمل�س  كاظم  عي�سى  �سعادة  بقيادة  �ملدرجة 
مع  �لجتماعات  من  �سل�سلة  �لوفد  يعقد  �أن  �ملنتظر  وم��ن   . �مل��ايل 
�لنجاح  ق�س�س  ل�ستعر��س  �لعاملية  �ل�ستثمار  �سناديق  ممثلي 

و�لإجناز�ت و�آخر تطور�ت �لعمل يف تلك �ل�سركات.
ي��اأت��ي يف مقدمة  �مل���ايل  ���س��وق دب���ي  �إن  ���س��ع��ادة عي�سى ك��اظ��م  وق���ال 
�أ�سو�ق ر�أ�س �ملال  �لوجهات �لرئي�سية ل��ستثمار �لأجنبي يف قطاع 

يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط .
�ملايل  دب��ي  �سوق  ميتلك  �لتي  �مل�ستثمرين  م��وؤمت��ر�ت  �أن  مو�سحا 
ق�سب �ل�سبق يف تنظيمها على �مل�ستوى �لإقليمي منذ �لعام 2007 
حققت جناحا ملفتا يف ��ستقطاب �ل�سيولة عر متتني �لرو�بط بني 

�سركاتنا �ملدرجة و�ملجتمع �ل�ستثماري �لعاملي.

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02195/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/09089/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �سده : �ك�س�س بوينت لتجارة �لكمبيوتر - �س ذ م م 
وعلوي كوتي �ير�يا�سان �حمد -  جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ :  �ل�سويب للعقار�ت - �س ذ م م 

وفر�سته حممد �سعيد حممد علي بدري   
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه و�لقا�سي بالتي:

1- بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعيني مبلغ )19250 درهم( بدل �يجار عن �ملدة من 
2016/9/1 وحتى 2016/11/30 وما ي�ستجد منه �عتبار� من �ليوم �لتايل لهذ� �لتاريخ وحتى 
 ، تنفيذ هذ� �حلكم بالخ�ء  �إمت��ام  �و حتى  �لطرفني  باتفاق  �لفعلي  تاريخ حتقق �لخ���ء 

�يهما �قرب وبالز�م �ملدعي عليهما بتقدمي بر�ءة ذمة من قيمة ��سته�ك �ملياه و�لكهرباء. 
 2- بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤدي للمدعيني )1000 درهم( غر�مة �ل�سيك �ملرجتع �ملبني بالأور�ق. 

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى.   
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خ�ل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر ويف 
حال �متناعكم عن �لتنفيذ خ�ل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب 

لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/03403/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : يوين مار �ل�سرق �لو�سط - �س ذ م م
مبا �أن �ملدعي : عابر لد�رة �ملن�ساآت - �س ذ م م   

 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03403/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
�يجار  ي�ستجد من  وما  �ليجارة  �لقيمة  بدفع  عليه  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 

حلني �لخ�ء �لفعلي كون �لعني �ملوؤجرة ماز�لت يف حوزته 
�خ�ء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/10/9 
�خطاره  رغم  �سد�ده  عن  وميتنع  دره��م   26000 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/4/11 وحتى 

بال�سد�د �و �لخ�ء يف 2016/10/31 
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2016/10/9 

وحتى 2017/4/11 ورغم �خطاره يف 2016/10/31 ميتنع عن �ل�سد�د
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �ل��ث���ث��اء   ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع���ن��ك��م  �لق�سائية  �للجنة  وق����ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لتا�سعة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  3.00م  �ل�ساعة   2017/5/9
بتق�سري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ث�ثة  �ىل  �مل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/03194/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : حممد �بر�هيم حموي 
مبا �أن �ملدعي : مي للعقار�ت - �س ذ م م   

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/03194/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 
بالتايل

مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ )46.859/ درهم كقيمة �يجارية 
للفرتة من 2016/5/27 وحتى 2016/10/27

ر�سوم  عن  وذل��ك  دره��م   3243 مبلغ  عليه  �ملدعي  بذمة  تر�سد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
�لتريد حتى تاريخ �لخ�ء 2016/10/27 وذلك طبقا للبند رقم )13( من بنود عقد 

�ليجار. 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�س على غر�مة �رت��د�د كل �سيك مبلغ )1000( 

وقد �رتد عدد )1( �سيك دون �سرف 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لث��ن��ني   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع�نكم  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
بالد�ئرة  �ل��ث��ام��ن��ة(  )�ل��ل��ج��ن��ة  �لق�سائية  �للجنة  �م���ام  3.00م  �ل�����س��اع��ة    2017/5/8
�أمر  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ث�ثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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�ضركة نواة للطاقة تعقد اأول اجتماع ملجل�ص اإدارتها

الفر�ص واقتنا�ص  للم�ضاركة  القطرية  ال�ضركات  دبي" يدعو   2020 "اإك�ضبو 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تاأ�سي�سها  �لتي مت  �ل�سركة  للطاقة،  نو�ة  �سركة  قامت 
�لنووية  للطاقة  �لإم���ار�ت  موؤ�س�سة  قبل  من  م��وؤخ��ر�ً 
�ملفاع�ت  لت�سغيل  �ل��ك��وري��ة   KEPCO و���س��رك��ة 
�إد�رت����ه����ا منذ  مل��ج��ل�����س  �ج��ت��م��اع  �أول  ب��ع��ق��د  �ل���ن���ووي���ة، 

تاأ�سي�سها. 
وكانت �جلمعية �لعمومية قد �نتهت يف وقت �سابق من 
ذ�ت �ليوم من تعيني �أع�ساء جمل�س �إد�رة �سركة نو�ة 

للطاقة. 
�سعادة  �لإد�رة  جمل�س  يرت�أ�س  �لتعيينات،  على  وبناء 
�سكوت  ديفيد  �ل�سيد  ويتوىل  �مل��زروع��ي،  فا�سل  �سعيد 
من�سب نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة، يف حني مت حتديد 
�أع�ساء جمل�س �لإد�رة �لآخرون لي�سم كل من �ملهند�س 
�لرميثي  حممد  �أح��م��د  و�مل��ه��ن��د���س  �حل��م��ادي  حممد 
�أحمد  و�ل�سيد  �ل�سام�سي  حممد  فاطمة  و�ملهند�سة 
�حلمادي،  �سلطان  ع���ارف  و�ل��دك��ت��ور  �مل��زروع��ي  مطر 
�سركة  م�ساهمي  �سيمثل  �ل�سر�كة،  �تفاقية  ومبوجب 
KEPCO كل من جونغ هيوك بارك وجونغ هون 
تاي. ولقد مت تكليف جمل�س �لإد�رة �لذي مت ت�سكيله 
حديثاً بالإ�سر�ف على �أد�ء �سركة نو�ة للطاقة، ويتوىل 
وفريق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ت��ز�م  م�سوؤولية  ك��ذل��ك 
�لقيادة �لعليا لل�سركة بتطبيق �أعلى معايري �ل�س�مة 
�لنووية، و�سمان ت�سغيل و�سيانة حمطة بر�كة للطاقة 
�لنووية باأمان وكفاءة. وتعليقاً على ذلك، قال �سعادة 
هذ�  يف  �أ���س��ارك  �أن  ي�سعدين  �مل��زروع��ي:  فا�سل  �سعيد 
�لرنامج �لنووي �لعاملي يف هذ� �لتوقيت بالذ�ت. لقد 
�لوحد�ت من  و�سيانة  بت�سغيل  نو�ة  �سركة  تكليف  مت 
1-4 يف حمطة بر�كة للطاقة �لنووية، بهدف تزويد 

دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة مب�سدر �آمن وموثوق 
بانبعاثات  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  وم�����س��ت��د�م 
على  �إيجاباً  ينعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  كربونية منخف�سة، 

منو �لدولة . 
و�أ����س���اف ���س��ع��ادة �مل���زروع���ي: ���س��ت��ق��وم ه���ذه �ملفاع�ت 
�حتياجات  م��ن   25% �إىل  ي�سل  م��ا  بتوليد  �لأرب��ع��ة 
دول�����ة �لإم��������ار�ت م���ن �ل���ط���اق���ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مبجرد 
�لطاقة  ��ستخد�م  خ���ل  وم��ن  كامل.  ب�سكل  ت�سغيلها 
�لتي  للمحطات  �لكهربائية  �لطاقة  لتوليد  �لنووية 
توفري  يتم  و�سوف  ميغاو�ط؛   5،300 قدرتها  تبلغ 
�لكربون  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات  من  �لأطنان  م�يني 
�ل�ستد�مة  ت��ع��زي��ز  ي�����س��اه��م يف  �ل����ذي  �لأم����ر  ���س��ن��وي��اً، 

وحماية �لبيئة.
�ل�سويدي،  �ساحوه  حممد  �ملهند�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
للطاقة:  ن���و�ة  ل�سركة  ب��الإن��اب��ة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
ر�ئدة  �سركة  ت�سبح  لأن  للطاقة  ن���و�ة  �سركة  ت��ه��دف 

عاملياً يف جمال �لطاقة �لنووية. 
نتحملها  �لتي  �مل�سوؤولية  حجم  مت��ام��اً  ن��درك  ونحن 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ���س��ت��و�ج��ه��ن��ا، ون���رك���ز م���ن جانبنا 
مع  يتما�سى  مب��ا  �لت�سغيلية  باجلاهزية  �لتمتع  على 
متطلبات �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية و�ملوؤ�س�سات 
�لدولية �لنووية ذ�ت �ل�سلة، وذلك وفقاً لأعلى معايري 

�ل�س�مة و�ل�سفافية و�لأمن .
و�أ����س���اف: م��ن خ����ل �ل��دع��م �مل��ل��م��و���س �ل���ذي يقدمه 

نلتزم  فاإننا  �لنووية؛  �لطاقة  يف  �لدوليون  خ��ر�وؤن��ا 
بتطوير جيل من �ل�سباب �لمار�تيون ليتولو� ت�سغيل 

حمطاتنا يف �مل�ستقبل. 
للطاقة  ن������و�ة  ����س���رك���ة  ت�����س��غ��ي��ل  يف  ه���دف���ن���ا  وي��ت��م��ث��ل 
وثقة  باأمان  كامل  ب�سكل  �لأربعة  �لنووية  للمفاع�ت 
�ل�سلمي  �ل��ن��ووي  �لرنامج  روؤي��ة  يعك�س  وك��ف��اءة، مبا 
�لإد�رة ميثل  ملجل�س  �جتماع  �أول  عقد  �إن  �لإم��ار�ت��ي. 
�لدعم  يقدم  �أن  �ساأنه  من  هامة  ��سرت�تيجية  خطوة 
لنا يف توجيه و�إد�رة �ل�سركة، وتقييم �أد�ء فريق �لإد�رة 
�لعليا. �إننا فخورون بالتقدم �لذي �أحرزته �سركة نو�ة 
للطاقة، ونتطلع �إىل ما �سيحمله لنا �مل�ستقبل �لقريب 

من خ�ل �لدعم �لذي يقدمه جمل�س �لإد�رة.

•• دبي-وام: 

"�ل�سركات  دب��ي   2020 "�إك�سبو  عمل  ف��ري��ق  دع��ا 
�لتي  �لفر�س  لقتنا�س  قطر  دول��ة  يف  و�ملوؤ�س�سات 

يتيحها �إك�سبو كوجهة عاملية .
�ل�����س��رك��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات بجميع  و���س��م��ل��ت �ل���دع���وة 
مر�حل  يف  ت�����س��ارك  ك��ي  و�خت�سا�ساتها  �أح��ج��ام��ه��ا 
يف  يقام  دويل  �إك�سبو  �أول  يف  و�لتنظيم  �لتخطيط 
و�أفريقيا.  �آ�سيا  وج��ن��وب  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة 
وع���ر����س ف��ري��ق �ل��ع��م��ل خ�����ل زي���ارت���ه دول����ة قطر 
�لتي  �ل��ف��ر���س  �خلليجية  ج��ول��ت��ه  �سمن  �ل�سقيقة 
فرتة  يف  دب��ي   2020 �إك�سبو  و�سيوفرها  ي��وف��ره��ا 
�لتح�سري ل��ست�سافة ويف مرحلة �ل�ست�سافة وما 
بعدها وخا�سة تلك �لتي ميكن لل�سركات و�ملوؤ�س�سات 
�لقطرية وحتى �لأفر�د �مل�ساركة فيها حيث �إن �إك�سبو 

هو من�سة للمنطقة ككل.
وي�سعى فريق عمل �إك�سبو 2020 دبي لتعزيز تعاون 
دول �خلليج �لعربي وجميع دول �ملنطقة يف تعريف 
�ل��زو�ر �لذين من �ملتوقع �أن ي�سل عددهم �إىل 25 
ثقافة  على  �لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  من  ز�ئ��ر  مليون 
و�لجتماعية  �لق��ت�����س��ادي��ة  و�إجن���از�ت���ه���ا  منطقتنا 

و�خلدمية وعلى فر�س منو جميع �لقطاعات . 
2020 دبي مم�سوؤويل غرفة  �إك�سبو  و�لتقى فريق 
قطر �لتي ت�سم قطاع �لتجارة و�ملقاولت و�ل�سناعة 
و�خل���دم���ات و�ل��ب��ن��وك و�ل���س��ت��ث��م��ار ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
�إىل  بالإ�سافة  و�ل��زر�ع��ة  و�ل�سياحة  �لتاأمني  قطاع 
لقاء �لقائمني على بنك قطر للتنمية ومركز ريادة 
�لأعمال يف جامعة قطر حيث �سرح �لفريق �لفر�س 
�لفكر  ملجتمع  دب��ي   2020 �إك�سبو  �سيتيحها  �لتي 
و�لتجارة  و�ل�سناعة  و�لتنمية  و�لثقافة  و�لأع��م��ال 
و�ل�����س��رك��ات �ل�����س��غ��رية �مل��ت��و���س��ط��ة و�لأف������ر�د وباقي 
�ل�سياحية.  �ل��ق��ط��اع��ات  �سمنها  وم���ن  �ل��ق��ط��اع��ات 

�مل��ت��ح��دة م��ع دولة  وجت��م��ع دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
قطر �ل�سقيقة ع�قات �أخوية وثيقة قبل �لع�قات 
�لقت�سادية و�لتجارية ففي دبي وحدها تعمل �ربعة 
عمل  فريق  ويتوقع  قطرية..  �سركة  و200  �لف 
�ل��زي��ارة م�ستوى  ه��ذه  تعزز  �أن  دب��ي   2020 �إك�سبو 
�لتعاون و�أن تفتح �لباب على م�سر�عيه �أمام جميع 
�ل�سركات �لقطرية �لتي ترغب بالتو�سع يف �ملنطقة 

و�لعامل.
وقال نا�سر حممد �ملهندي رئي�س جلنة جناح دولة 
قطر يف �إك�سبو 2020 دبي :نعتر �إك�سبو 2020 
تعر�س  كي  �لتجارية  ل�سركاتنا  ر�ئعة  فر�سة  دب��ي 
�لقطرية وخرتنا  و�لبتكار�ت  �لإب��د�ع  �لعامل  على 
ذهبية  �ملتنوعة وهي فر�سة  �لقطاعات  يف عدد من 
�لقادمني من خمتلف  �ل��زو�ر  نقدم مل�يني  كي  لنا 
�أنحاء �لعامل �إىل �ملنطقة لي�سهدو� �إك�سبو ما تقدمه 

ب�دنا.

جمل�س  يف  �أ�سقائنا  م��ع  �لعمل  �إىل  نتطلع  و�أ���س��اف 
 2020 �إك�سبو  يظل  �أن  ل�سمان  �خلليجي  �لتعاون 
يكون  و�أن  ��ستثنائي  دويل  كاإك�سبو  �ل��ذ�ك��رة  دب��ي يف 

مدعاة فخر ملنطقتنا .
�لفر�س  ����س��ت��غ���ل  �إىل  �ل��ق��ط��ري��ة  �ل�����س��رك��ات  ودع���ا 
�لكثرية �لتي يتيحها لها �إك�سبو للنمو و�لتطور على 
من�سة عاملية ولكي يكون لها ع�قات جتارية طويلة 

�ملدى يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعامل.
من جانبها ذكرت منال �لبيات نائب رئي�س �أول دمج 
دولة  �ن  دب��ي   2020 �إك�سبو  يف  �لأع��م��ال  وتطوير 
�أن  مكنتها  ع���دة  ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ك��ث��ري  حققت  ق��ط��ر 
تكون لعبا �أ�سا�سيا على �ل�ساحة �لقت�سادية �لعاملية 
�ل�����س��رك��ات �ل��ن��اج��ح��ة �لطاحمة  ف��ف��ي��ه��ا ك��ث��ري م���ن 
�ملنطقة  يف  نظري�تها  مع  �خل��ر�ت  وتبادل  للتو�سع 
و�لعامل و�سيوفر �إك�سبو 2020 دبي فر�سة مثالية 
لهذه �ل�سركات لأن ت�سهم يف تر�سيخ �سمعتها وعر�س 

�إمكاناتها وقدر�تها يف جميع �لقطاعات و�أن ت�سارك 
يف ����س��ت�����س��اف��ة �إك�����س��ب��و ����س��ت��ث��ن��ائ��ي ي��ع��ود ن��ف��ع��ة على 
�ملنطقة  لأب��ن��اء  �لنفع  حتقق  و�أن  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 

وللب�سرية جمعاء.
�خلليجية  �ل���رتوي���ج���ي���ة  �حل��م��ل��ة  �ن  �ىل  ول��ف��ت��ت 
حظيت بزيار�ت ناجحة �إىل �سلطنة عمان يف مار�س 
�لكويت  ب����اإذن �هلل  و���س��ت��زور  �أب���ري���ل  و�ل��ب��ح��ري��ن يف 
�ملقبلة وهذه  �لأ�سهر  �ل�سعودية يف  �لعربية  و�ململكة 
�جلولت جت�سد �حلر�س على ت�سجيع �أكر عدد من 
ومنطقة  قطر  من  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات 

�خلليج على �لنخر�ط مع �إك�سبو 2020 دبي . 
لتعريف  مثالية  من�سة  دبي   2020 �إك�سبو  ويوفر 
���س��ع��وب �ل��ع��امل ع��ل��ى ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ق��ط��ر �لوطنية 
2030 و�لتي تهدف �إىل تنويع �قت�سادها وخلق 98 
�ألف فر�سة عمل جديدة و�أن ي�ساهم قطاع �ل�سياحة 
�لإجمايل.  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  باملائة   5 م��ن  ب��اأك��رث 
جميع  دب�����ي   2020 �إك�������س���ب���و  ع���م���ل  ف���ري���ق  ودع������ا 
�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لقطرية للت�سجيل يف �لبو�بة 
https:/// و�ملناق�سات  �لعقود  لطرح  �لرقمية 

�لتي   /esource.expo2020dubai.ae
وت�سريع  �مل�سرتيات  عمليات  رب��ط  بهدف  خ�س�ست 
عالية  ب�سفافية  �ملناق�سات  وط��رح  �لإع����ن  عملية 
للجميع مبا يف ذلك �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
و�لتي خ�س�س لها خم�سة مليار�ت درهم كحد �أدنى 
�إك�سبو  عقود  قيمة  وت�سل  و�ملناق�سات.  �لعقود  من 
2020 دبي �لعقارية وغري �لعقارية للعام 2017 
�لثالثة  �ملرحلة  وت�سمل  دره��م  مليار   11.36 �إىل 
باملناطق  �خل��ا���س��ة  �لتحتية  �لبنية  م��ن  و�لأخ����رية 
�ل�سيار�ت  م��وق��ف  ذل���ك  ل��ل��ح��دث مب���ا يف  �مل�����س��ان��دة 
��ست�سارية  بخدمات  �لعقارية  غري  �لعقود  وتتعلق 
�أمام  مفتوحة  وه��ي  ترويجية  �سلع  و�إن��ت��اج  قانونية 

جميع �ملوؤ�س�سات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية. 

درهم  ماليني   1306
ت�ضرفات العقارات يف دبي

•• دبى-وام:

حققت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئ��رة �لأر��سي و �لأم���ك يف دبي �أكرث 
211 مبايعة  ت�سجيل  �م�س  �سهدت  بعدما  دره��م  1306 م�يني  من 
 402 بقيمة  ل���أر����س��ي  مبايعة   54 منها  دره��م  مليون   653 بقيمة 

مليون درهم و 157 مبايعة لل�سقق و�لفلل بقيمة 251 مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات �لأر��سي بقيمة 99 مليون درهم فى منطقة جزر 
�لعامل  ج��زر  دره��م فى منطقة  مليون   97 بقيمة  مبايعة  تليها  �لعامل 

تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم فى منطقة ند �حلمر.
�سجلت  �إذ  �ملبايعات  �ملناطق من حيث عدد   2 �ليفرة  وت�سدرت منطقة 
28 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم تلتها منطقة �ليفرة 3 بت�سجيلها 
12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة يف و�دي �ل�سفا 2 بت�سجيلها 

درهم. م�يني   10 بقيمة  مبايعات   4
 12 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  و�لفلل  �ل�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمري� كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 
م�يني درهم يف منطقة مر�سى دبي و �أخري� مبايعة بقيمة 6 م�يني 

درهم يف منطقة �لثنية �خلام�سة.
وت�سدرت منطقة �لر�ساء جنوب �لر�بعة �ملناطق من حيث عدد مبايعات 
تلتها  دره��م  مليون   33 بقيمة  مبايعة   26 �سجلت  �إذ  �لفلل  و  �ل�سقق 
منطقة �خلليج �لتجاري بت�سجيلها 21 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم 

وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها 20 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.
رهن   18 منها  دره��م  م�يني   209 قدرها  قيمة  �لرهونات  و�سجلت 
 67 بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ن   46 و  دره��م  مليون   142 بقيمة  �أر�����س 
درهم  مليون   54 بقيمة  �جل���د�ف  مبنطقة  �أهمها  وك��ان  دره��م  مليون 

و�أخرى يف منطقة و�دي �ل�سفا 5 بقيمة 24 مليون درهم.

واحة دبي لل�ضيليكون تنظم الدورة الثانية 
من ور�ص العمل التكنولوجية لالإماراتيني 

•• دبي -وام:

تطلق " �سلطة و�حة دبي لل�سيليكون " �ليوم �أعمال �لدورة �لثانية من 
 4 حتى  وت�ستمر  �لإم��ار�ت��ي��ني  للمو�طنني  �لتكنولوجية  �لعمل  ور���س 
" ديتك"  �لأعمال  لريادة  �لتكنولوجي  دبي  وذل��ك مبركز  �ملقبل  يونيو 
�أكر حا�سنة لل�سركات �لنا�سئة  �ململوك بالكامل من قبلها و�لذي يعد 

ورو�د �لأعمال �لعاملني يف �حلقل �لتكنولوجي يف �ل�سرق �لأو�سط. 
وتتوفر هذه �لفعالية �مل�ستمرة طو�ل �سهر كامل للمو�طنني من �لطلبة 
�لتكنولوجي  بال�ساأن  �ملهتمني  �ملجتمع  و�أف��ر�د  �لأعمال  ورو�د  و�ملهنيني 
�إىل جانب مدربني  �أبرز خر�ء �لقطاع  �أربع ور�س عمل يقودها  وت�سم 

معتمدين ورو�د �أعمال تقنيني معروفني .
وتعالج ور�س �لعمل خمتلف نو�حي �إن�ساء �سركات يف �لقطاع �لتكنولوجي 
وت�سلط �ل�سوء على كيفية �إيجاد �لأفكار وو�سع خطة �لأعمال و�لت�سويق 
وتقدمي  �لقانونية  و�ل�����س��وؤون  �مليز�نية  وتخطيط  و�لتحليل  �لرقمي 

�لفكرة �أمام �مل�ستثمرين للح�سول على �لتمويل.
�أمام  �لتكنولوجي  باحلقل  �لتعريف  على  �لور�س  هذه  �إح��دى  و�سرتكز 

غري �ملتخ�س�سني. 
ل�سلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �ل��رز�ق  عبد  �أحمد  �سه�ء  و�أو�سحت 
�لعام  تنظيمها  مت  �ل��ت��ي  �لعمل  ور����س  �أوىل  �أن  لل�سيليكون  دب��ي  و�ح���ة 
�ملو�طنني  �أو���س��اط  بني  ملحوظاً  و�هتماماً  لفتاً  جناحاً  لق��ت  �ملا�سي 
بدعم  �مل�ستمر  �ل��و�ح��ة  �سلطة  �ل��ت��ز�م  م��ع  ومتا�سياً  ل��ذ�  �لإم��ار�ت��ي��ني.. 
رو�د �لأعمال يف �لب�د مت �إط�ق �لدورة �لثانية من �لفعالية لت�سجيع 
�ملو�هب �ل�سابة على �إط�ق �لعنان لإبد�عاتهم. ويف نهاية �لفعالية �سيتم 
�أمام  �أفكارهم  لتقدمي  �مل�ساركني  لفرق  �لفر�سة  لإتاحة  يوم  تخ�سي�س 

جلنة من �خلر�ء.
ومنحه  �لفائز  �لفريق  بتكرمي  لل�سيليكون  دب��ي  و�ح��ة  �سلطة  و�ستقوم 

�لتمويل و�ل�ستفادة من �ل�ست�سار�ت �ملهنية.

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02430/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02741/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �سده : �لغمد �لذهبي ل�سياغة �ملجوهر�ت - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �منه حممد عبيد    
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه و�لقا�سي بالتي:

 1- وما ي�ستجد من قيمة �يجارية من 2017/3/26 وحتى تاريخ �لخ�ء�س �لفعلي 
ب��اأور�ق �لدعوى ، وبت�سليمه  2- �لز�م �ملدعي عليها باخ�ء �لعقار �ملوؤجر �ملبني 

للمدعية خاليا من �ل�سو�غل 
3- بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 12500 درهم بدل �يجار عن �ملدة 

من 2017/1/1 وحتى 2017/3/25 
4- �لز�م �ملدعي عليها بر�سوم وم�ساريف �لدعوى ، مع �لز�مها بتقدمي بر�ءة ذمة 

من هيئة �ملياه و�لكهرباء للفو�تري �مل�ستحقة على �ملاجور حتى تاريخ �لخ�ء. 
من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ���ل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خ�ل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اإعادة اعالن ح�صور امل�صتانف �صده  بالن�صر 

يف ال�صتئناف  03/00385/2017 / �صكني  
�ىل �مل�ستانف �سده : عبد�لرحمن حممود عبد�ملح�سن مطر 

مبا �أن �مل�ستانف  : نور �لمني �لبان �سيخ ع�ء �لدين 
قد �أقام �سدكم �ل�سئناف  03/00385/2017/ �سكني  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 
�لغاء �حلكم   ، �مل�ستانف و�لق�ساء جمدد� - قبول �ل�ستئناف �سك�  �لغاء �حلكم 
�مل�ستاأنف و�لق�ساء جمدد� ، �حتياطيا : �إحالة �لدعوى للتحقيق ل�ثبات بكافة 

طرق �لثبات.
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�لث�ثاء  بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم  �إعادة �ع�نكم  �لق�سائية  �للجنة  وقررت 
�ل�ستئنافية  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام   3.30 �ل�ساعة   2017/5/9 �ملو�فق 
�لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �ل�ستئنافية  بالد�ئرة  �لثانية( 
لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ث�ثة �يام من تاريخ �لن�سر . 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت  

يتم ��سد�ر هذه �لوثيقة �لكرتونيا ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع.

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2016/203 احوال نف�س غري م�صلمني
                                                       �ىل �ملدعي عليه/1- �ستيفان رولف بارتو�ست�س جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / �أوتي مي�سي� 
بارتو�ست�س فارين وميثله : �إبر�هيم ح�سن �إبر�هيم �مل� - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
 2017/3/12 يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ل�سالح/�أوتي مي�سي� بارتو�ست�س فارين  ب حكمت �ملحكمة : مبثاية �حل�سوري

بارتو�ست�س  رول���ف  �ستيفان  عليه  �مل��دع��ي  زوج��ه��ا  علي  ف��ارن��اى  بارتو�ست�س  مي�سي�  �أوت���ي  �مل��دع��ي��ة  1-بتطليق 
باتا   بالتطليق  �حلكم  ���س��ريورة  عقب  حالها  وف��ق  �ل�سرعية  عدتها  �ح�ساء  �ملدعية  وعلى  لل�سرر  بائنة   طلقة 

2-باثبات ح�سانة �ملدعية لل�سغرية لي� مائي� �سويف 
3- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�سل يف 2016/11/30 مبلغ ث�ثة �لف 

درهم نفقة زوجية وحتى �سريورة �حلكم بالتطليق باتا
4- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �لفني درهم نفقة لل�سغرية لي� مائي� �سويف من تاريخ رفع 

�لدعوى �حلا�سل يف 2016/11/30
5- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �لف درهم �سهريا �جر ح�ساناتها لل�سغرية لي� مائي� �سويف 

عقب �نتهاء عدتها على �ملدعي عليه �سرعا
6- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ �ربعني �لف درهم بدل م�سكن ح�سانة ومبلغ خم�سة ع�سر �لف 
درهم لتاأثيثه ملرة و�حدة و�سد�د فو�تري �ملياه و�لكهرباء و�لنرتنت يف حدود مبلغ �لف درهم  �سهريا من تاريخ 

رفع �لدعوى �حلا�سل يف 2016/11/30 
يليه.  وما   2016/2015 �لعام  عن  �سويف  مائي�  لي�  لل�سغرية  �لد�ر�سية  �لر�سوم  ب�سد�د  عليه  �ملدعي   7-بالز�م 

8-برف�س ما عد� ذلك من طلبات
9- بالز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات. 

حكما مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر 
با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا

 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دائرة الرا�صي والأمالك
اعالن حكم - اإعالن حكم غيابي 

يف الدعوى  رقم  -2017/01521/02 
�ملحكوم له طالب �لع�ن .........................
�لعنو�ن : ...........................................
�ملحكوم عليه �ملطلوب �ع�نه : ....................

�لعنو�ن : ............................................ 
منطوق �حلكم �ل�سادر بجل�سة 2017/4/12 

حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري : 
و�سبعون  وثمانية  مائة   178.700 وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  عليها  �ملدعي  بالز�م   1-

�لف و�سبعمائة درهم. 
ومائتان  �لف  وع�سرون  �ستة   26.250 وقدره  مبلغ  ب�سد�د  عليها  �ملدعي  بالز�م   2-
 2016/11/17 ت���اري���خ  وح��ت��ى   2016/10/27 ل��ل��ف��رتة  دره���م���ا  وخ��م�����س��ون 

و�لزمتها بامل�سروفات. 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باع�ن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن 
�ملو�عيد  يف  عليه  �لطعن  ع��دم  ح��ال��ة  نهائي  لي�سبح  متهيد�  باحلكم  نعلنكم  ل��ذل��ك 

�لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/281  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ��سد �قبال �قبال �ساجد 2-نا�سور�ل قاردن للمقاولت - �س 
�ل�سحي  لل�سرف  �سبيب  ند  �ملدعي/ موؤ�س�سة  �ن  �لقامة مبا  م  - جمهول حمل  م  ذ 
وت��وزي��ع �مل��ي��اه ومي��ث��ل��ه : روؤي����ا ع��ب��د�هلل حم��م��د �ل��ع��و���س��ي - ق��د �أق����ام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
)29.600درهم( و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام 
مع �لز�مهما بذ�ت �ل�سفة بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها 
جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/5/15  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/982  جتاري جزئي              
جزر  يف  م�سجلة  �أوف�سور  �سركة   - ليمتد  �نف�ستمنت  با�سا  1-جاجن�س   / عليه  �ملدعي  �ىل 
 ، �م��ارم��اين  جايكي�سان  �وم��ي�����س   / وميثلها   1773353  / رق��م  حت��ت  �لريطانية  �ل��ع��ذر�ء 
هندي �جلن�سية  2-جاجن�س با�سا ل��ستثمار -�س ذ م م 3-مطعم جاجن�س با�سا )فرع من 
جاجن�س با�سا ل��ستثمار - �س ذ م م( جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ تي �ل جي 
�أق��ام عليك  قد  �سلطان.    �حمد عبد�هلل  �سيخه   : م وميثله  م  ذ  �س   - �لتجارية  للو�ساطة 
�لثانية وفرعها )�ملدعي عليها  �ملدعي عليها  �ملطالبة بحل وت�سفية  �لدعوى ومو�سوعها 
�لثالثة( و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة    2017/5/7
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بث�ثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   يف  الدعوى 2017/1166  جتاري جزئي              
�لقامة  حمل  جمهول  بانيكافينيل   �لدين  �سهاب  1-حممد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م  عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي -  قد 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )44.499.13 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة 
�ل�سد�د  �ل�ستحقاق  �حلا�سل يف 2011/12/20 وحتى  تاريخ  2.49% من  و�لفائدة 
�مل��و�ف��ق  2017/5/4  �ل�ساعة 8.30 �س  ي��وم �خلمي�س   �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة 
بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   يف  الدعوى 2017/1061  جتاري جزئي              
�لقامة  �لإع���ن��ي��ة  جمهول حم��ل  للهد�ية  �سبوت  1-ب��روم��و   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
علي  : ح�سني  م وميثله  م  ذ  �س   - �لت�سويقية  للخدمات  رحمه  �أل  �ملدعي/  �ن  مبا 
عبد�لرحمن لوتاه  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  و  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(  مببلغ وقدره )76.973.60 
12% �سنويا من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
ب� كفالة  وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/5/8  �ل�ساعة 8.30 �س 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/588  مدين  جزئي              
�مل��دع��ي عليه / 1-ب���اول���و رو���س��ا جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي/  �ىل 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - �ملركبات  ميكانيكي  ل�س�ح  جير�س 
�ملطالبة بت�سديد مبلغ )24000 درهم( فقط �ربعة وع�سرون �لف درهم �إمار�تي 
بال�سافة �ىل �لفائدة  �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام 
�ل�سد�د بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�سروفات.   وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س  
فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ساعة    2017/5/18 �مل��و�ف��ق  
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة 

فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   يف  الدعوى 2017/920  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-جريت هو�سبيتاليتي ل��ستثمار - �س ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�سركة �لعربية �لأمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك وميثله 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�سباغ    يو�سف  عبد�لعزيز  �حمد  منى   :
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي لل�سركة �ملدعية مبلغ وقدره )64.193.59 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية بو�قع 12% من 
تاريخ  رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل ب� كفالة.   
وح��ددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/5/10  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/669  جتاري كلي               
باندي   ���س��وري��ن��در�  ب��ان��دي  م 2-ر�ج��ي��ف  م  ذ   - بو�ستيك  �مل��دع��ي عليه / 1-���س��رك��ة  �ىل 
���س م خ وميثله :  �لتمويل �ل�س�مي -  د�ر  �مل��دع��ي/  �ن  جمهويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا 
�سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهما �لول و�لثاين بالتكافل و�لت�سامن ب�سد�د مبلغ وقدره )1.079.729.86 
�لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل ب� كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم 
�لثنني  �ملو�فق  2017/5/8  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 
�سيكون  �لأق��ل ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   يف  الدعوى 2017/511  مدين  جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ندمي حممد يا�سني  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �لهدف �ل�سريع لتجارة �لإطار�ت - �س ذ م م   قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )6000 درهم( و�لر�سوم 
�ل�ستحقاق.  وح��ددت لها جل�سة يوم  تاريخ  و�ل��ف��ائ��دة   12% من  و�مل�ساريف  
Ch2.D.17 لذ�  �لربعاء  �ملو�فق  2017/5/24  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   يف  الدعوى 2017/528  جتاري كلي               
�ن  �لقامة مبا  �بر�هيم ف�ساخ  جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-عاب�س جليل  �ىل 
�ل�سباغ    : منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف  �لوطني - وميثله  �ملدعي/ بنك �لحت��اد 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )751.843 درهم( )�سبعمائة وو�حد وخم�سون �لف وثمامنائة وث�ثة 
�لدعوى وحتى  �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع  �لفائدة  و�ربعون دره��م( مع 
�ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/5/8  �ل�ساعة 9.30 �س 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   يف  الدعوى 2016/1693  جتاري كلي               
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ل�سام�سي   �خل�سر  ر��سد  1-�سامل   / �ملدخل  �خل�سم  �ىل 
�خلزرجي  عطية  ج��و�د  حامد   : وميثله  �لهند�سية  ل��ست�سار�ت  هايدرو  �ملدعي/  �ن 
ت��وؤدي مبلغ  ب��اأن  بالز�م �ملدعي عليها  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  -  قد 
وقدره )1.973.00.00 درهم( )مليون وت�سعمائة وث�ثة و�سبعون �لف درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع  12% من تاريخ �ملطالبة   وحتى متام �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد كفالة.   وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/5/3  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1015  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-فورتر�س كابيتال ل��ستثمار - �س ذ م م وميثلها / حامد �حمد 
خمتار حامد حممد - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ هيدر� ماركت�س - ذ م م 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد   - �لكعبي  �سيف  : حمد�ن عبد�هلل �سبيح  وميثله 
، �ي ما يعادل  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 92.211.70 دولر  ب��اأن  �ل��ز�م �ملدعي عليها 
338.665.91 درهم )ث�ثمائة وثمانية وث�ثون �لفا و�ستمائة وخم�سة و�ستون درهما 
وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�سا(  وت�سعني  وو�ح��د 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم  و�لز�مها   ، �لتام  �ل�سد�د 
جل�سة يوم �لث�ثاء  �ملو�فق  2017/5/9  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/31 عر�س واإيداع عمايل 

�ىل �ملعرو�س عليه : 1-م�سطفى مول و�سيم مول 
جمهول حمل �لقامة 

مبا �ن �لعار�س / �ملحيط �لبي�س ل�عمال �لفنية 
�يد�ع  عليكم  عار�سا  �لينا  تقدم  �لعار�س  ب��ان  نعلنكم 

مبلغ وقدره 2767 درهم. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1282  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�يدى ماجو�ي ماكلد�جندجن  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله : عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي  �ل�سام�سي -  قد  �لعمر�ن 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   33.648.60( وق���دره  مببلغ  عليه 
و�لفائدة 2.49% �سهريا من 2017/3/20 وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.12 لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق  2017/5/17  يوم �لربعاء  
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/140  جتاري جزئي              

�سوبا�سينغ  ح 2-ج���ري�رد  م  م   - ت��ري��دجن  ه��او���س  1-�ك�سبو   / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
للتجارة  ر�ج��ب��وت  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  دي��ا���س جم��ه��ويل حم��ل  ني�سانكا 
�لعامة - �س ذ م م وميثله : �سعيد مبارك عبيد �أحمد �لزحمي - قد �أقام عليك 
 256093( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة 
 2017/5/11 �ملو�فق   يوم �خلمي�س   لها جل�سة  وح��ددت  �لتام.   �ل�سد�د  وحتى 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/932  جتاري جزئي              

�لقامة  بديوي جمهول حمل  �بر�هيم  مبارك حمود  1-نعيمه   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل��دويل - �س م ع وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز  مبا �ن �ملدعي/ �لبنك �لتجاري 
يو�سف �ل�سباغ -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(  للمدعي مبلغ وقدره )468.788.99  توؤدي  باأن 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام 
و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل ب� كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء  �ملو�فق  
2017/5/9  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1093   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة طلعات �ملي�سر - �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  2- خمي�س عبا�س 
ريحان عمادي - جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/طلعات عبدو �ملي�سر وميثله : 
�حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10220( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�ملدعي  وتعيني  م   م  ذ  �س   - �ملي�سر  �لوىل طلعات  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  وت�سفية  2-بحل 
و�حكام  �لتاأ�سي�س  �مر  لحكام  وفقا  �لت�سفية  ينجز  �ن  على  لها  وقانونيا  �تفاقيا  م�سفيا 
�لقانون وعلى �ن تتحمل �ل�سركة �تعاب وم�ساريف �لت�سفية مبا فيها �تعاب �مل�سفي �ملقدرة 
مببلغ ع�سرة �لف درهم ، على �ن ينجز �ملاأمورية خ�ل �ستة ��سهر تبد�أ من تاريخ ��ست�مه 
للمهمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/51  مدين جزئي 
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ���س��ام��ان حم��م��د ع��ل��ي ف��و�ي��دي - جمهول 
 : �ملدعي / مهدي حممد �سبوري وميثله  �ن  �لقامة مبا  حمل 
هاين رجب مو�سى عبد�هلل �جل�سمي - نعلنكم بان �ملحكمة قررت 
بجل�ستها �ملنعقدة  بتاريخ 2017/4/27 يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه. 
وقد  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �خلبري  �ل�سيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم 
 8.30 �ل�ساعة   2017/5/22 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  حت���ددت 

�سباحا بالقاعة Ch1.B.10  للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/410 جتاري جزئي 

رئي�س   ه��ارون خان حممد  لتاأجري �حلاف�ت  2-حممد  ونفيلد  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/4/12 
�لثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  خ��ان  وع��امل  ل�سالح/عبد�لغفور  �ع���ه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
و�خلفيفة - ذ م م - بالز�م �ملدعي عليهما )ونفيلد لتاأجري �حلاف�ت ، حممد هارون خان 
حممد رئي�س( بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية )عبد�لغفور وعامل خان للنقل 
�لقانونية  �لثقيلة - ذ م م( مبلغ 75000 خم�سة و�سبعون �لف درهم و�لفائدة  بال�ساحنات 
بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى متام �ل�سد�د ،  و�لزمتهما بامل�ساريف 
ومبلغ ث�ثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف 
خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/2928 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سامل حمد �سامل �سعيد �ليحيائي  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/12  يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه 
�ملدعي  للبنك  ي�سلم  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  ع  م  ل�سالح/ بنك دبي �ل�س�مي - �س 
كمية قدرها 88.295.604 كيلو جر�م من �ل�سكر �ملو�سحة نوعا وو�سفا وقيمة بعقد 
�لبيع بال�سلم �ملوؤرخ 2015/2/28 �و برد قيمتها مبلغ مائتي وع�سرين �لف و�سبعمائة 
وت�سعة وث�ثني درهم وفل�سا و�حد� �لزمته بامل�ساريف ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف 
خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/198 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �يري جوي ريي�س جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/8 يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ل�سالح/ 
بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 
مائة و�ربعة وخم�سني �لف و�سبعمائة و�سبعة وثمانني درهم و�ثنني و�ستني فل�سا 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2016/9/25 
وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
حكما مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/477 عقاري كلي     
�أن �ملدعي / باي  �ىل �ملدعي عليه/1- ديريك مارتن  جمهول حمل �لقامة مبا 
�سنرت�ل ديفيلومينتز ليمتد - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
2017/1/10 يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ل�سالح/ باي  �سنرت�ل ديفيلومينتز ليمتد  
برج باي �سنرت�ل - دبي    C-  4403 �لبيع و�ل�سر�ء للوحدة رقم  - بف�سخ عقد 
، و�لزمت  ، ورد �لوحدة للمدعية ومتكينها من حيازتها  مارينا تاور مر�سى دبي 
�ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما 
مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1046  جتاري جزئي              

�بر�هيم  ذ م م 2-حممد  �لعامة - �س  ����س تيك للتجارة  �ملدعي عليه / 1-ب��ي تي  �ىل 
�ملدعي/  �ن  �زدرى جمهويل حمل �لقامة مبا  �ك��ر فهميده  ي��اوري 3-ف��ر�م��رز  علي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  بنك �سادر�ت �ير�ن - �لفرع �لرئي�سي - قد 
بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره )193052.19 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتاأخريية �لتفاقية 14% من تاريخ �ل�ستحقاق 
�حلا�سل يف 2017/3/14 وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  
�أو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س   2017/5/10
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�إد�رة  �لدعوى من مكتب  �حالة ملف  باأنه مت  �لأق��ل )علما  �أي��ام على  بث�ثة  �جلل�سة 

�لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/790  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�لعزيز حممد �سالح زينلي 2-حممد عاطف عقيل 
علي  عمر�ن  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول   - خو�جا   حممود  عقيل 
قد   - �جل��رم��ن  �ب��ر�ه��ي��م  ��سماعيل  علي   : وميثله  �ل�سام�سي  �لعوي�س  نا�سر 
�سنتيميرت  �سركة  وت�سفية  بحل  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
�ملدعي  و�ل��ز�م  �لقانون  لت�سفيتها مبوجب  لها  وتعيني م�سفي ق�سائي  كيوب 
يوم  لها جل�سة  �ملحاماة.   وح��ددت  �تعاب  و�مل�ساريف ومقابل  �لر�سوم  عليهما 
�لحد  �ملو�فق  2017/5/7  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/730  جتاري كلي               

 - قا�سميان  �بر�هيم  ر�سا  2-حممد  م   م  ذ  �س   - وي��ز  1-كيميكال   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �سارد�ت �إير�ن �لرئي�سى وميثله : �بر�هيم 
حممد �حمد حممد �لقا�سم - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهما بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره )3644724.40 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %15 ب��و�ق��ع  �لتفاقية  �لتاأخريية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب 
�حلا�سل يف  2017/3/7 وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  
�أو  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة    2017/5/11
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2898  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-د��سبورد تكنولوجي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
ذو لقرنني ذو �لفقار ذو �لفقار علي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   29602( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى MB168509430AE/2017 وحددت 
  ch1.A.1:لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/23   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2616  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جو�د ح�سني للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / حممد عثمان عبد�ل�س�م  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10892 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 MB170044506AE/2017 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/9   �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب 
�لقا�سي  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل 

و�أمرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لإع�ن. 
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2911  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م  جمهول  �لفنية  للخدمات  �ساهروخ  1-حم��م��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم��م��د ���س��اج��د ع��ب��د�ل��رز�ق  ق��د �أق����ام عليك 
درهم(   22334( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سكوى  و�مل�����س��اري��ف.رق��م  و�ل��ر���س��وم  دره����م(  ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000  وت���ذك���رة 
MB171438541AE وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/5/21 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2358  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م   و�لتنظيف  �لفنية  للخدمات  �مل�سايف  1-�سم�س   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �سابر ح�سني رنا ف�سل حممد  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8270 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ وق��دره)800 درهم( وبالر�سوم و�مل�ساريف.يف �ل�سكوى رقم 
AE170004020MB وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/9 
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�سي   مبكتب  �س   8.30 �ل�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2847  عمايل جزئي
�يفنتز  �آن���د  ب��رودك��ا���س��ت  ف��ور  �سرفي�سز  بزن�س  1-ج��ل��وب��ال   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
نزيه  ف��ر����س   / �مل��دع��ي  �ن  �لق���ام���ة مب��ا  ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل  منطقة ح���رة 
عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل��ف��ري��ح  
وقدرها )258000 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق���دره)4000 دره��م( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/5/18 �ل�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.A.1:بالقاعة �س 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بث�ثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2937  عمايل جزئي
�������س.ذ.م.م  جمهول  �لتنظيف  �ل���ر�����س خل��دم��ات  1-ن����ور   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ج��اوي��د �ق��ب��ال غ���م ���س��دي��ق  ق��د �أق���ام عليك 
درهم(   21335( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�سكوى  و�مل�ساريف.رقم  و�لر�سوم  دره��م(  وق���دره)2000  عودة مببلغ  وتذكرة 
mb170936764ae وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/23 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1494  عمايل جزئي
�ن  �لقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �لف�سي  1-�لن�سر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة مب�ستحقات  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �بر�هيم قد  ر�ساد  �ملدعي / ب�ل حممود 
عمالية وقدرها )11745 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم(   و�لر�سوم و�مل�ساريف  و�تعاب 
  MB165829353AE:ل�سكوى� رق��م  كفالة  ب�  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ملحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/5/10   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
مبثابة  �سيكون  �حلكم  ف��اأن  تخلفك  حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بث�ثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة 

ح�سوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري ميعاد �لتكليف باحل�سور لربعة �يام .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/773  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- عبد�هلل �ل�ساعر حممد �ملرو�سد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

بان  نعلنكم  علي  �آل  �لناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبد�هلل  ����س.م.ع  �لتجاري  دب��ي  بنك 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/1/17  يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ل�سالح/

بنك دبي �لتجاري �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ )383.266.24( 
درهم وفائدة 9% �سنويا ب�سيطة من:2015/11/9 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته بامل�سروفات 
خ�ل  ل��ستئناف  قاب�  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  و�ل��ف 
ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/16  عقاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- طارق خدر غار غور فرج  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ  2017/3/16  يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ل�سالح/م�سرف �لمار�ت �ل�س�مي �س.م.ع 1- 
بعدم قبول �لدعوى لرفعها من غري ذي �سفة بالن�سبة للمدعي �لثاين 2-بف�سخ �تفاقية �لبيع �ملرمة بني 
�ملدعي و�ملدعي عليه ب�ساأن �لوحدة �لعقارية رقم )406( �لطابق )4( قطعة �لر�س رقم )18( مبنى رقم )2( 
حمل   - �لريا�سية  دبي  مدينة   )European Building( �لأوربية  بناية  �لر�بعة  �حلبية  منطقة 
�سهادة  يف  �ل���و�ردة  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  �لعقاري  �لقيد  �إ���س��ارة  و�لغاء  �لر�هنة  �لدعوى  يف  �لتد�عي 
بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  خ�سوع  مفادها  و�لتي  عليه  �ملدعي  ل�سالح  �مللكية 
3- بالز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لوحدة حمل �لتد�عي للمدعي خالية من �ل�سو�غل 4- وبالز�م �ملدعي 
عليه بالر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 5- رف�س ما عد� ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/55  عقاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- كري�ستيان باول هو�س  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�س.م.ع  �ل�س�مي  �لم��ار�ت  ل�سالح/م�سرف  �ع���ه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/3/16 بتاريخ   �ملنعقدة 
�ول:بعدم قبول �لدعوى من �ملدعي �لثاين )م�سرف دبي( لرفعها من غري ذي �سفة ثانيا:بف�سخ �تفاقية 
�لجارة �ملنتهية بالتملك عن �لوحدة �لعقارية مو�سوع �لدعوى رقم:607 �لطابق رقم 6 رقم �لر�س:18 
ورقم �ملبنى )1( و�ملنطقة �لكائن بها �لعقار )�حلبية �لر�بعة( بناية ميديرتينيان - مدينة دبي �لريا�سية 
و�لز�م �ملدعي عليه بت�سليمها خالية من �ل�سو�غل ورد �حليازة للمدعي �لول )م�سرف �لمار�ت �ل�س�مي 
�س.م.ع( وحمو �لقيد �لذي فحو�ه )تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك ل�سالح 
ب�سهادة ملكية  �ل��و�ردة  �لد�ئرة  �مل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  �ملنتهي  �لج��ارة  لعقد  �ملدعي عليه طبقا 
�لعقار ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات و�لزمت �ملدعي عليه �مل�ساريف ومبلغ 1000 �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/66  عقاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد زبري خان  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
بتاريخ  2017/3/16  يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ل�سالح/م�سرف �لمار�ت �ل�س�مي �س.م.ع ف�سخ �تفاقية 
�لجارة �ملنتهية بالتملك وم�حقها �ملرمة بني �ملدعي و�ملدعي عليه عن �لوحدة عني �لتد�عي رقم:707 
�مبرييال  بناية   )684-9743( �لبلدية  رق��م   )1307( �لر���س  قطعة   )1( �ملبنى  رق��م  �ل�سابع  �لطابق  �ي��ه 
من  خالية  �لعقارية  �لوحدة  بت�سليم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �خلام�سة  جنوب  �لر�ساء  منطقة   1 ريزيدن�س 
�لذمة  �ملو�سوفة يف  �لج��ارة  �لعقاري  �لقيد  و�لغاء  �ملدعي منها  للمدعي ومتكني  ورد حيازتها  �ل�سو�غل 
- �لو�ردة يف �سهادة �مللكية ل�سالح �ملدعي عليه وتكليف د�ئرة �لر��سي و�لم�ك لتنفيذ ذلك ورف�س ما 
عد� ذلك من طلبات و�لزمت �ملدعي عليه �مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة 
�حل�سوري قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1814  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م   �لعامة  للتجارة  �لطل�س  جبال  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/4/9 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ع�ه ل�سالح/حممد �ر�سد منري حممد منري بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ 
)24864( )�ربعة وع�سرون �لف وثمامنائة و�ربعه و�ستون درهم( وتذكرة عودة �ىل وطنه 
عينا �و ما يقابلها نقد� وهو مبلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل 
�آخر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت �ملدعي من ن�سيبه منها ورف�ست 
ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف خ�ل ث�ثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/5899  عمايل جزئي
نعلنكم  ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة  �لعامة  لل�سيانة  �لبابلية  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�ع�ه  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2016/10/31  يف  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )11.039  �ن  �ملدعي عليها  بالز�م  ل�سالح/ر�سول �حمد عبد�لرحمن 
درهما( )�حدى ع�سر �لف وت�سعة وث�ثون درهما( وبتذكرة عودة �ىل موطنه عينا على 
�لدرجة �ل�سياحية �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها 
باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها . حكما مبثابة �حل�سوري قاب� 
�لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم  �ليوم  ل��ستئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/8013  عمايل جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- كلومبو�س ماكينون �ند�سرتيال برودكت�س �م �ي م.ح.ح  جمهول حمل 
�لدعوى  يف    2017/3/14 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة 
للمدعي  ت��وؤدي  �ن  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ت�ساندر�ن  �سار  ل�سالح/�سنديب  �ع���ه  �مل��ذك��ورة 
مبلغ )144121( )مائة و�ربعة و�ربعون �لف ومائة وو�حد وع�سرون درهما( وتذكرة عودة 
�ىل وطنه عينا �وما يقابلها نقد� وهو مبلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد �لتحق بخدمة 
�ساحب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت �ملدعي من ن�سيبه 
منها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف خ�ل 
ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/565  ا�صتئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- تر�ي يونيون بيلدرز ذ.م.م 2- تيونغ �سينغ كونرت�كتورز 
بر�يفت ليمتد 3-كيملي كون�سرتك�سن بر�يفت ليمتد  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف / �سعيد مبارك ر��سد �سعيد �لهاجري وميثله:حبيب حممد �سريف 
عبد�هلل �مل�  قد ��ستاأنف / �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/595 جتاري كلي 
بتاريخ:2017/3/20 وحددت لها جل�سه يوم �لحد �ملو�فق 2017/5/21 �ل�ساعة 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر      

        يف الدعوى رقم 2016/180 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيام �سامبهولل جيونانى  جمهول حمل �لقامة 
وميثله:عبد�هلل  ���س.م.ع  �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا 

خمي�س غريب �لناخي �آل علي .
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن قطعة �ر�س 
رقم �لر�س:386 - وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره )4.821.065( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2305  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لكرنك �لدولية لل�سفر و�ل�سياحة ذ.م.م- فرع دبي ذ.م.م جمهول 
�أق���ام عليك �لدعوى  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / منال بنت حمه �خل��م��ريي ق��د 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97900 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB169155939AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف   و�لر�سوم  دره���م(     2000(
�س   8.30 �ل�����س��اع��ة     2017/5/16 �مل����و�ف����ق  �ل���ث����ث���اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2946  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م   �مل��ع��ام���ت  ����س خل��دم��ات متابعة  دبليو  �مل��دع��ي عليه / 1-ج���ي  �ىل 
جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �سعيب حممد ع��م��ر�ن وىل  ق��د �أقام 
 19059( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
وب��ال��ر���س��وم و�مل�ساريف.يف  وق�����دره)800 دره���م(  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م( 
�لث�ثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   AE170873581MB رق��م  �ل�سكوى 
فاأنت مكلف  بالقاعة:ch1.A.1  لذ�  �ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق 2017/5/23 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2593  عمايل جزئي

�مل��ب��اين  جمهول  تنظيف  �ل�سريع خل��دم��ات  1-�ل��ت��و����س��ل   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ر����س��ي��ل��ى ب��رون�����س ك��ل��ور���س  ق��د �أق����ام عليك 
درهم(   5965( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ وق��دره)2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى: 
mb171051856ae وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/16 
�أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�  �لقا�سي   8.30 �س مبكتب  �ل�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1390  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�مليثاق �لذهبي ملقاولت �لبناء ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�أق��ام عليك �لدعوى  �ن �ملدعي / منهاج حممد كيميا ج��ول  قد  �لق��ام��ة مبا 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15240 درهم( وتذكرة عودة 
لها  وح��ددت   mb168737503ae �ل�سكوى:  .رق��م  دره��م(  مببلغ)3000 
  ch1.A.5:جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/5/21 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1830  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���س��ن��دب��اد ل��ت��ج��ارة ل���و�زم �ل��ت��دخ��ني ������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /خم��ت��ار ح�����س��ن م��ه��دي حم��م��د  ق��د �أق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
�ل�سكوى:  .رق��م  دره��م(   99500( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
 2017/5/16 �مل��و�ف��ق  �ل��ث���ث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   mb156202802ae
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 �ل�ساعة 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بث�ثة �أيام على �لأقل ، علما �ن �لدعوى �حيلت �ىل �لد�ئرة �جلزئية �لثالثه  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2150  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م   �لكهروميكانيكية  ل���ع��م��ال  ري��دي��ان�����س  1-���س��رك��ة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
د��س   د����س مونوهري  ت�ساندر�  م��ري��دول   / �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23012 
دره���م( وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )1000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.رق��م �ل�سكوى 
�ملو�فق  �لث�ثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB172092919AE/2017
2017/5/9   �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2524  عمايل جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-خ����ط �ل�����س���م��ة ل��رتك��ي��ب م���ع���د�ت �ل�����س���م��ة �������س.ذ.م.م  
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ج���ويل كر�ستني ج��ون��ات��و ك��ا���س��رتو  قد 
 6640( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
دره���م( وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف.رق��م �ل�سكوى 
�ملو�فق  �لث�ثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB168960082AE/2017
2017/5/9   �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لع�ن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2350  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�سم للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �سكل �حمد حممد رفيق �ل�س�م  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23166 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى MB170392093AE وحددت 
  ch1.A.1:لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/23 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

         فـي  الدعوى 2017/30  عر�س وايداع عمايل

م��ولح جمهول حمل  �دري�س  �ملعرو�س عليه / 1- ح�سن  �ىل 
�لقامة مبا �ن �لعار�س/ �ملحيط �لبي�س ل�عمال �لفنية

 3453 ب��اي��د�ع  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليكم  �ق��ام  ق��د 
جزئي  عمال  رق�����م:1170/2013  بالدعوى  بها  �ملحكوم  دره��م 

وعر�سه على �ملودع له.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1160  جتاري جزئي

�لقامة مبا  �سايف جمهول حمل  بي�كال حممد  / 1-كوتي  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/ ترى بنفي�ست فود �نرتنا�سيونال �س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة با�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )94135( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/9  
�أو من  Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1147  جتاري جزئي
�ن  �لقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �ستار  / 1-جيمينى  عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د  ������س.ذ.م.م  �ل��ع��ام��ة  ت��وي��ن ه��ارت�����س للتجارة  �مل��دع��ي/ 
ومو�سوعها �ملطالبة ب�� مبلغ وقدره )1748( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة    2017/5/9 �ملو�فق  �لث�ثاء  يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/331  جتاري جزئي

�ن  �ىل �ملدعي عليه / 1-حم��رم علي غ���م ر�سول جمهول حمل �لقامة مبا 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  لل�سياحه  �حل�سن  �مل��دع��ي/ 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من 
لذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة    2017/5/9 �ملو�فق  �لث�ثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1474  جتاري جزئي

�س.ذ.م.م  �لفنيه  و�لعمال  �لتنظيف  خلدمات  ومعروف  1-�سهيد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
2- �سهيد �ل�س�م �سهيد حممد معني �لدين جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�يفاجنيلني بوجوجن بابلو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليه بان 
تاريخ  �لقانونية 9% من  و�لفائدة  درهم قيمة  وق��دره )14150(  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي 
�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ساعة    2017/5/16 �مل��و�ف��ق 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/1795  جتا ري  جزئي                                        
�ىل �ملحكوم عليه/1- بو�ستيف �يدج �سولو�سنز  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2016/11/1  يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ل�سالح/�لحتاد 
�لعقارية �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )20000 دولر �مريكي( �و ما 
يعادله بالدرهم �لمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
يف:2016/7/30 وحتى �ل�سد�د �لتام ف�س� عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ث�ثمائة درهم 
. حكما مبثابة �حل�سوري قاب� ل��ستئناف  �لنفاذ  �ملحاماة ورف�ست طلب  �تعاب  مقابل 
خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لع�ن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/1390  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  �س  �مل�سري  ���س��ده/1- مطعم فرحات  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �سمري توفيق علي  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���س��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )6550(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/1252  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيتى ديلى كافيه - فرع   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ريدينتور ماتيماتيكو جوندر�نيو�س  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )16176(
مبلغ )1329( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/1333  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �ملنفذ �سده/1- د�ركو ل�ن�ساء�ت  �ىل 
�أق���ام  عليك  ق��د  زي��ان حممد   �لتنفيذ/تقاوى عطا �هلل  �ن طالب  مب��ا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )12772(
مبلغ )1068( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 
يف الطعن 2017/6 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- �خلط �لتجاري �س.ذ.م.م

 وميثله:عبا�س م�ستت فندي �ملالكي 
�لأملنيوم  ل�سناعة  جلف  تر�ن�س  �سركة  �سده:1-  �ملطعون  باع�ن 
ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن 
�ملذكور �أع�ه ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك 

للرد على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2017/48  تظلم مدين
ي��و���س��ف ح�سن جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل �ملتظلم ���س��ده / 1-غ��ف��ار 
�ملتظلم / �حمد �حمد عبد�ملعطي �بورية قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �ع�ه 
ومو�سوعه تظلم من �لمر �ل�سادر بالق�سية رقم 93/2017 �مر على عري�سة 
مدين. وحددت لها جل�سة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2017/5/23   �ل�ساعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة 

�أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1213 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م  �لقاب�سة  ك��ي  ب��ي  ����س  ���س��ده/1-���س��رك��ة  �ملنفذ  �ىل 
وميثله:�سعيد  ذ.م.م  رق��م��ي��ات  �لتنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
جمعه �سعيد �ل�سويدي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه 
طالب  �ىل  دره��م   )94843.75( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1133 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1-�سركة ليدر كابيتال �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
عبد�هلل  وميثله:ب�سار  مق�سع  علي  علي  �لتنفيذ/ن�سر  طالب  �ن  مب��ا 
علي �بر�هيم �مل�سايبة قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه 
طالب  �ىل  دره��م   )15900426( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1093 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1-�سركة طلعات �ملي�سر )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( 2- خمي�س عبا�س ريحان 
عمادي جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/طلعات عبدو �ملي�سر وميثله:�حمد �حلاج خادم 
بطي �مليدور �ملهريي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )10220( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- بحل وت�سفية �ل�سركة �ملدعي عليها 
�لوىل طلعات �مل�سري �س.ذ.م.م وتعيني �ملدعي م�سفيا �تفاقيا وقانونيا لها على �ن ينجز �لت�سفية 
وفقا لحكام �مر �لتاأ�سي�س و�حكام �لقانون وعلى �ن تتحمل �ل�سركة �تعاب وم�ساريف �لت�سفية مبا 
فيها �تعاب �مل�سفي �ملقدرة مببلغ ع�سرة  �لف درهم على �ن ينجز �ملامورية خ�ل �ستة ��سهر تبدء 
من تاريخ ��ست�مه للمهمة.   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1645  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �م �ت�س للتجارة  �مل��دع��ي عليه / 1-ك��ي��ه  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �ساه قد  �ن �ملدعي / توقري زم��ان زم��ان 
درهم(     2000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   60900( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB169226804AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�����س��اري��ف   و�ل��ر���س��وم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/5/18   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بث�ثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1798  عمايل جزئي

 / �ملدعي  �ن  �لزيايده جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / 1-ح�سام عوده  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  علي   ح�سمت  علي  بالتوقيع/حممد  وميثلها   - للعقار�ت  بي  �ي  يف 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31.585 درهم( و�لر�سوم 
 8.30 �ل�ساعة     2017/5/18 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  .وح���ددت  و�مل�ساريف 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.A.2 لذ�  �س 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2784  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�حلرمني للمفرو�سات ���س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / حممد جهاجنري ديلوفار ح�سني  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )99726 درهم( ومبلغ وقدره )0( قيمة �لتذكرة و�لر�سوم 

 MB170600988AE و�مل�ساريف.رقم �ل�سكوى
ملحوظة:بناء على طلب �ملدعي ل يوجد تذكرة حيث �نه ل يريد �حل�سول على قيمة 

�لتذكرة و�منا م�ستحقاته �ملذكورة يف �جلدول فقط
�س   8.30 �ل�������س���اع���ة   2017/5/23 �مل�����و�ف�����ق  �ل����ث�����ث����اء  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
بالقاعة:ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/401 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  مارلون تي�سون ريتو  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�سارون �سامباجون جويال  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع����ه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )21665(
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/472 تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �سده/1-  فريونيكا للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�أقام  �لتنفيذ/علي �مني حممد �مني ظاظا  قد  �ن طالب  �لقامة مبا 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع���ه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
به وقدره )12760( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/895   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ك�سجني لتجارة �ملعد�ت - موؤ�س�سة فردية - جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/يو بي ��س �سب�ي �سني �سوليو�سنز 
�إنك - فرع دبي وميثله : ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه - قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )201344.23(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2016/2632   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سيد ر�سول �سيد عظيم جمهول حمل �لقامة 
�سوق   : وميثله  حممد  دو�ست  �حمد  �لتنفيذ/زهور  طالب  �ن  مبا 
حم�سن بدر �لكثريي  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ع�ه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2405540( درهم �ىل 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/480   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة ماربل �رت�س للو�ساطة �لعقارية �س ذ م م -وميثلها 
�لقامة  حم��ل  جمهول  �جلن�سية  باك�ستاين   - �سري  حممد  �سهباز  حممد 
: �حمد  �يدهي حممد يعقوب وميثله  �لتنفيذ/حممد علي  �ن طالب  مبا 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - بوعميم  �ل  عبد�هلل  �ساحي  عبد�هلل 
�ملذكورة �ع�ه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )263885( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/1171   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سدهما/1- �لأزهر ل�أ�سغال �ملعدنية - �س ذ م م  2-علي �أكر �سيدو 
علي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كامباتي لتجارة �حلديد - 
�س ذ م م وميثله : خالد حممد عبد�لرحمن �لقا�سمي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�ملدعية  �ىل  ت��وؤدي  بان  �لأوىل  �ملدعي عليها  و�ل��ز�م  �ع���ه  �ملذكورة  �لتنفيذية 
�لوىل يف  بالت�سامن مع  �لثاين  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  درهما   63511.16 مبلغ  
حدود مبلغ 89119.24 در�هم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/707   تنفيذ جتاري  

�أحمد  م 2-ن��و�ف حممد  م  ذ   - �ل�سيار�ت  لتاأجري  ����س  تي  �ملنفذ �سدهما/1- جي  �ىل 
�لدين  �لتنفيذ/ع�ء  �ن طالب  �لقامة مبا  م��ريز� �حلمادي  جمهويل حمل  حممد 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �إبر�هيم - قد  : �سفيع حممد  خليفه وميثله 
بالت�سامن �ىل طالب  �ملنفذ به وقدره )2895310( درهم  �ملبلغ  �ع�ه و�لز�مك بدفع 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  ب�سحة وتثبيت �أمر �حلجز �لتحفظي رقم 220 ل�سنة 2016 
جتاري و�ملوقع على �لرخ�سة �لتجارية �لعائدة للمدعي عليها �لثانية ومركباتها لدى 
هيئة �لطرق و�ملو��س�ت و�أر�سدتها لدى بنك �م �لقيوين وبنك �لإمار�ت دبي �لوطني.  
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الإمارات حتت�ضن امل�ضهد الثقايف ال�ضبابي يف اأبوظبي للكتاب والرواية تت�ضدر الطلب

تنطلق مناف�شاتها يف الفرتة من 4-9 مايو اجلاري

 جائزة لغتي للعمل امل�ضرحي ت�ضتقطب 12 رو�ضة يف ن�ضختها الثانية

معر�س  يف  �مل�ساركني  �لن�سر  دور  م�سوؤولو  �أك��د 
�مل�سهد  �ن   2017 ل��ل��ك��ت��اب  �ل�����دويل  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ث��ق��ايف �ل��غ��ن��ي �ل����ذي ���س��ه��دت��ه دول����ة �لم�����ار�ت 
�لو�عدة  �ل�سبابية  ل���ع��م��ال  �مللفت  و�حل�����س��ور 
يف ف��ع��ال��ي��ات و�ن�����س��ط��ة �مل��ع��ر���س ه���و دل��ي��ل على 
ث�����ر�ء �مل��ع��رف��ة و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ك��ر ل����دى �سباب 
هذ�  ق��ي��ادة  ب��اه��ت��م��ام  ي��ح��ظ��ون  �ل��ذي��ن  �مل�ستقبل 
و�مل�سروعات  �ملبادر�ت  �لر�سيدة من خ�ل  �لبلد 
وعربيا  حمليا  تطلقها  �لتي  �ل�سخمة  �لثقافية 
وعامليا و�لتي تعد �لثقافة ركيزة ��سا�سية للتنمية 

�ل�ساملة و�مل�ستد�مة.
�إقبال  للكتاب  �ل���دويل  �بوظبي  معر�س  و�سهد 
�لطلبة مبختلف  وخ��ا���س��ة  �ل�����س��ب��اب  م��ن  ك��ب��ري� 
�ن�سطة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  �لأدب�����ي�����ة  ت��وج��ه��ات��ه��م 
وفعاليات �ملعر�س مما �عطى هذ� �ملحفل �لثقايف 
كامنة  م��و�ه��ب  يعك�س  ثقافيا  ب��ع��د�  �حل�����س��اري 
و�ل�سد�ر�ت  �لكتب  على  و�سغف كبري ل�ط�ع 

�حلديثة و�لتفاعل معها.
��ستط�ع  يف  �لن�سر  دور  ع��ن  �مل�����س��وؤول��ون  وق���ال 
لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م �ن �لكتب �لأكرث طلبا 

�لرو�يات  ك��ان��ت  للمعر�س  �حل��ال��ي��ة  �ل����دورة  يف 
�لجتماعية يليها كتب �لأطفال وخا�سة �لأعمال 

�ل�سبابية.
د�ر  �لزعابي �ساحب  �سامل  بن  وق��ال ح�سن علي 
�أف�سل  ع��ل��ى  �حل��ا���س��ل��ة  و�ل��ت��وزي��ع  للن�سر  م���د�د 
من   70% �أن   2016 ل��ع��ام  حملية  ن�سر  د�ر 
�إ�سافة  �إم��ار�ت��ي��ة �سابة  �ل���د�ر لأق����م  �إ���س��د�ر�ت 
70 �إ�سد�ر� جديد� يف  �إىل عر�س ما يزيد على 

معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب.
ولفت �إىل �أن جناح �لد�ر يف �ملعر�س ي�سهد توقيع 
�إم��ار�ت��ي��ة و�عدة  �ساعة لأق����م  ك��ل ن�سف  ك��ت��اب 
مما يوؤكد ت�سدر �لإمار�ت بو�سلة �لن�سر �لثقايف 
و�لأدب���ي و�سط �ل��دع��م �ل���حم��دود م��ن �لقيادة 
�لذي  �لكبري  و�ملعريف  �لثقايف  و�لزخم  �لر�سيدة 

ت�سهده �لمار�ت.
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  �أن معر�س  �ل��زع��اب��ي  و�أ���س��اف 
�ل��ت��وق��ع��ات من  ف���اق  ك��ب��ري�  �إق��ب��ال  �سهد  للكتاب 
�ليافعني  وخ���ا����س���ة  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
�لجتماعية  �لرو�يات  بقر�ءة  �ملهتمني  و�ل�سباب 
للرو�ئية  ك��ل��م��ة  ول  رو�ي����ة  م��ن��ه��ا  و�ل��ب��ول��ي�����س��ي��ة 

�لها�سمي ورو�ية حارة �حللوة  �لإمار�تية تهاين 
�لبنف�سج  وهج  ورو�ي��ة  �ملن�سوري  مرمي  للكاتبة 
�لرو�يات  ت�����س��در  و���س��ط  م�سلم  �أ���س��ام��ة  للكاتب 

�لطلب عن باقي �لأنو�ع �لأدبية يف �ملعر�س.
و����س��ار �إىل �أب��رز �لإ���س��د�ر�ت يف د�ر م��د�د خ�ل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ع��ن  ك��ت��اب  وه��و  �ملعر�س 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بعنو�ن 
فكر قول عمل للموؤلفة للبنانية �لدكتورة �إميان 
مرد��س �لتي تناولت فيه ر�سائل �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �ملوجه لل�سباب و�حلكام 
�لفعل  على  �لقول  باإ�سقاط  �لكاتبة  قامت  حيث 

وكيفية حتوله �إىل م�سروع ثم �إىل �إجناز.
�ل��ق��ي��ادة هي  �أن  �إىل  �أي�����س��ا  �ل��ك��ات��ب��ة  وت��ط��رق��ت 
�إ�سعاد �لنا�س من خ�ل �لعمل و�لإنتاج  �ل�سعادة 
ومتكني �ملر�أة وغريها من �ملبادر�ت �لهامة �لتي 
�أفر�د  كافة  على  �إي��ج��اب��ا  تنعك�س  �أن  �ساأنها  م��ن 
�ملجتمع ..وعرجت �لكاتبة على مو�هب �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����س���د يف خمتلف 
�ملجالت ومتيزه يف �لفرو�سية و�ل�سعر و�جلانب 

�لإن�����س��اين وغ��ريه��ا م��ن �مل��ج��الت �لتي �أ�سبحت 
مثال حيا لل�سباب �لإمار�تي و�لعربي يف �لتفرد 

و�لإد�رة.
�لتنفيذي  �ملدير  قنديل  حممد  ق��ال  جانبه  من 
معر�س  �أن  و�ل���ت���وزي���ع  ل��ل��ن�����س��ر  م��ل��ه��م��ون  ل����د�ر 
�إق��ب��ال ك��ب��ري� يف  �ل���دويل للكتاب �سهد  �أب��وظ��ب��ي 
دورته �حلالية من خمتلف فئات �ملجتمع وخا�سة 
�إىل زي��ار�ت ط�ب �ملد�ر�س �لتي  �إ�سافة  �ل�سباب 
�لتفاعل  خ���ل  م��ن  كبري  ب�سكل  �ملعر�س  �أث���رت 
�ملبا�سر بني �لقارئ و�لنا�سر مما �أوجد حالة من 

�لزخم �لثقايف و�لإقبال على �قتناء �لكتب.
�لأكرث  �لكتب  تت�سدر  �ل��رو�ي��ات  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�لجتماعية  �لرو�يات  وخا�سة  �ل��د�ر  لدى  طلبا 
من  �أك���رث  �ل���د�ر  تعر�س  حيث  �ل�سباب  للكتاب 
لأق�م  كتابا   111 منهم  جديد�  كتابا   120
عندما  رو�ي���ة  منها  و�ع���دة  وخليجية  �إم��ار�ت��ي��ة 
�ملرزوقي وكتاب  للرو�ئي حممد  �لهندو�سي  �أذن 

�أ�سر�ر �حلياة �لطيبة للكاتب مهدي �ملو�سوي.
من جانبه قال هز�ع �أبو �لري�س �لكاتب �لإمار�تي 
للكتاب  �ل�����دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  �أن  �ل�����س��اب 

�ل�سباب  �لكتاب  من  جليل  ملفتا  ح�سور�  ي�سهد 
�لإمار�تيني �أ�سحاب �لأق�م �لو�عدة يت�سدرون 
�ملعر�س  من  �حلالية  �ل���دورة  يف  �لثقايف  �مل�سهد 
ثقافيا  ع��ر���س��ا  ي��ع��د  �مل��ع��ر���س  �أن  �إىل  م�����س��ري�   ..
�ل�سباب  �ل��ك��ت��اب  يحت�سن  ح�����س��اري��ا  وحم��ف��� 
�ملبدعني �لذين يحملون على عاتقهم م�سوؤولية 
�ليافعني  ��ستقطاب  �إىل  �إ�سافة  و�لكتاب  �لكتابة 
و�لأطفال مما يوؤكد جناح �لفكرة وريادة �لكلمة 
�لثقايف  للم�سهد  �لإم���ار�ت  �حت�سان  خ���ل  من 
�ل�سبابي باعتبارهم وجهة �لوطن وحمط �هتمام 

�لقيادة �لر�سيدة.
و�إقبال  �ملعر�س  يف  �مللفت  �حل�سور  �أن  و�أ���س��اف 
�ل�����س��ب��اب مب��خ��ت��ل��ف ت��وج��ه��ات��ه��م �لأدب����ي����ة يدعو 
م�ستقبل  �أن  حيث  باخلري  ويب�سر  �لتفاوؤل  �إىل 
ب��ال��ق��ر�ءة و�ل��ث��ق��اف��ة و�ملعرفة  �ل�����س��ب��اب م��ره��ون 
وذل�����ك مل��و�ج��ه��ة �لأف����ك����ار �ل���ه���د�م���ة م���ن خ�ل 
�ملو�قف  م��ع  و�لتعامل  و�ملعرفة  بالعلم  �لت�سلح 

�ملختلفة ب�سكل وطني ومنطقي.
مديرة  حممد  مو�سي  م��رمي  قالت  جانبها  م��ن 
�أن  للن�سر  ن��ب��ط��ي  د�ر  يف  و�لأن�����س��ط��ة  �ل���ر�م���ج 

��ستطاع خ�ل  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س 
�ل�����دورة �حل��ال��ي��ة ����س��ت��ق��ط��اب �ل�����س��ب��اب مبختلف 
ت��وج��ه��ات��ه��م �لأدب���ي���ة و�ل��ف��ك��ري��ة ح��ي��ث ت�سدرت 
�إقبال  �ل��ك��ت��ب �لأك�����رث ط��ل��ب��ا و����س���ط  �ل����رو�ي����ات 
ملحوظ على كتب �لأطفال و�لبحوث �إ�سافة �إىل 
م�ساركة �لأعمال �ل�سبابية �مل�ساركة ب�سكل كبري.

وقال ريان �جلدعاين من د�ر هماليل للن�سر �أن 
لل�سباب  �أب��وظ��ب��ي  معر�س  م��ن  �حلالية  �ل���دورة 
�ل�سابة  �لإم��ار�ت��ي��ة  ل���أق���م  �مل�ستقبل  �أن  ت��وؤك��د 
�أعمالهم  على  �لكبري  �لإق��ب��ال  و���س��ط  �ل��و�ع��دة 
�لأدب����ي����ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة وخ��ا���س��ة �ل����رو�ي����ات �لتي 
ت�سدرت �مل�سهد من حيث �لطلب و�لإقبال على 

�قتنائها.
وقال ع�سام �أبو حمد�ن مدير د�ر �ل�ساقي للن�سر 
من  �أ�سبح  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س  �أن 
�لعاملية  �لثقافة  خارطة  على  �لرئي�سية  �ملعامل 
ملا يحظى به من دعم و�هتمام يوؤثر �إيجابا على 
تاأتي  �لرو�يات  �أن  �إىل  م�سري�   .. �لثقايف  �مل�سهد 
من  وخا�سة  �لطلب  تت�سدر  �لتي  �لكتب  �سمن 
مبيعا  �لأك��رث  م��وت �سغري  رو�ي��ة  منها  �ل�سباب 

افتتاح معر�ص الفنان الأملاين 
كري�ضتوف براأ�ص اخليمة

�ف��ت��ت��ح �ل�����س��ي��خ �أح���م���د بن 
�لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
�ل�سيخ  �مل��ه��ن��د���س  بح�سور 
�����س����امل ب�����ن ����س���ل���ط���ان بن 
رئي�س  �ل��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
د�ئ��������رة �ل�����ط�����ري�ن �مل����دين 
معر�س  �لول  �م�س  م�ساء 
كري�ستوف  �لمل��اين  �لفنان 
�لآثار  د�ئ��رة  �ل��ذي نظمته 
�خليمة  ب���ر�أ����س  و�مل��ت��اح��ف 
بالتعاون مع معهد �ل�سرقة 

من  ع��دد  بح�سور  للرت�ث 
و�جلهات  �ل���دو�ئ���ر  م����در�ء 
معهد  وممثلي  �حلكومية 
ل��ل��رت�ث .وعقب  �ل�����س��ارق��ة 
�لفتتاح تفقد �ل�سيخ �حمد 
بن �سعود �لقا�سمي و �ل�سيخ 
�سامل بن �سلطان �لقا�سمي 
�مل��ع��ر���س �لذي  و�حل�����س��ور 
�إح��ت��وى على ل��وح��ات فنية 
كري�ستوف  �لأمل��اين  للفنان 
�لر�ئدة  جتربته  عن  تعر 

ت��اري��خ �لإم����ار�ت و  لتوثيق 
خ�ل  م��ن  �لثقايف  تر�ثها 
�سبع و ع�سرين لوحة فنية 
عر�ست يف �ملعر�س �حتفى 
�ملكان  ب���ج���م���ال���ي���ات  ف���ي���ه���ا 
�ل�ساحر  وعبقه  �لإم��ار�ت��ي 
وت��ر�ث��ة �لآ���س��ر و�أظ��ه��ره يف 
�أبهى �سوره و�أجمل �أ�سكاله.

حممد  �����س����ع����ادة  وو������س�����ف 
يف  �مل�ست�سار  �لكيت  �ح��م��د 
�ل���دي���و�ن �لم�����ريي مدير 

عام د�ئ��رة �لث��ار و�ملتاحف 
�إبد�عي  نتاج  باأنه  �ملعر�س 
مميز يحمل ب�سمة �لفنان 
�لذي  كري�ستوف  �لأمل����اين 
تعك�س لوحاته �لفنية �لفن 

�لر�قي.
�لفنون  ف������رق  ق����دم����ت  و 
على  �لم�����ارة  يف  �ل�سعبية 
�ملعر�س  �ف���ت���ت���اح  ه���ام�������س 
ف����ن����ون����ه����ا و�ه�����ازي�����ج�����ه�����ا 

�لرت�ثية �لمار�تية 

بدور القا�ضمي ترحب بدعوات النا�ضرين لها 
للرت�ضح لرئا�ضة جمعية النا�ضرين الإماراتيني 

�ملوؤ�س�س  �لرئي�س  �لقا�سمي  �سلطان  بنت  ب��دور  �ل�سيخة  رحبت 
�لنا�سرين  م��ن  جمموعة  مبطالبة  للن�سر  كلمات  ملجموعة 
�لإم���ار�ت���ي���ني و�ل���ع���رب يف �ل���دول���ة ب��ع��ودت��ه��ا ل��رئ��ا���س��ة جمعية 
 .. ثقتهم  على  بال�سكر  لهم  وتوجهت  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�سرين 
ملو��سلة  يدفعها  و�لعربي  �لإم��ار�ت��ي  �لن�سر  و�ق��ع  �أن  م��وؤك��دة 

م�سريتها يف دعمه وتعزيز بنيته على �مل�ستويات كافة.
لنتخابات  �سترت�سح  �أن��ه��ا  �لقا�سمي  ب���دور  �ل�سيخة  و�أع��ل��ن��ت 
�لن�سر  بو�قع  �لنهو�س  �أن  مو�سحة   .. �جلمعية  �إد�رة  جمل�س 
�ملحلي يعتر و�حد� من �لأولويات �لرئي�سية يف �مل�سروع �لثقايف 
تقود  حتتية  بنية  تاأ�سي�س  مبثابة  ويعد  للدولة  و�حل�����س��اري 
حركة �لنمو �لعلمي و�ملعريف �لتي ت�سهدها �لدولة .. و�أ�سارت 
فر�س  �ل�سباقة-  بروؤيتها   - و�سعت  �لر�سيدة  �لقيادة  �أن  �إىل 
�لقر�ءة  لت�سبح  و�لثقافة  و�لبتكار  �لعلم  بيد  كلها  �مل�ستقبل 
ركيزة �أ�سا�سية ل تنف�سل �أبد� عن �لطموحات �لر�ئدة للدولة.

و قالت �ل�سيخة بدور �لقا�سمي �إن �سوق �لن�سر �لعاملي و�لعربي 
عن  �حل��دي��ث  ميكن  ف���  �ملحلي  للنا�سر  كبرية  فر�سة  ي�سكل 
�لتو��سل  حجم  عند  مليا  �ل��ت��وق��ف  دون  م��ن  �ل��ك��ت��اب  �سناعة 
�سناعة  ت�ستند  �إذ  �لن�سر  ح���ر�ك  يف  �ل��ق��ائ��م  و�مل��ع��ريف  �ل��ث��ق��ايف 
بلد�ن  م��ع خمتلف  و�ل��ع��م��ل  ق��ن��و�ت �حل���و�ر  �ل��ك��ت��اب على فتح 
�لعامل وهذ� ما ل يتوقف �حلر�ك �لإمار�تي عن �حلاجة �إليه 
�سل�سلة  بناء  يف  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  خ���ل  جنحنا  حيث 
ع�قات متينة مع مر�كز �لن�سر و�أ�سو�ق �لكتاب �لدولية وهذ� 

ما �نعك�س �إيجابا على �لتجربة �ملحلية �لأمر �لذي ي�سعنا يف 
حالة عمل متو��سلة لتدعيم وتعزيز هذه �لع�قات، لنو��سل 

�لنهو�س و�لنمو.
و �أ�سارت �إىل �لأ�سو�ط �لتي قطعها �سوق �لن�سر �ملحلي وقالت 
�لكتاب يف  و�ق��ع  در��سات  �لتي تقدمها  �لأرق��ام  : تك�سف بع�س 
�أننا منلك فر�سة ثمينة وجتربة لفتة ت�ستحق منا  �لإم��ار�ت 
�لإمار�تي  �لن�سر  �سوق  حقق  �إذ  �أك��ر  بجهد  و�لعمل  �لتعاون 
�مل��ا���س��ي حيث  �ل��ع��ق��د  ب��امل��ائ��ة خ����ل   12 ���س��ن��وي��ا بن�سبة  من���و� 
�أمريكي  233 مليون دولر  �إجمايل قيمته حاليا بنحو  يقدر 
�لعام  �أمريكي يف  650 مليون دولر  �إىل  ينمو  �أن  .. وتوقعت 
2030 وقالت �إنه ي�سنف يف �ملرتبة �لر�بعة و�لث�ثني عامليا 

من حيث عدد �لكتب و�لعناوين �لتي يتم ن�سرها يف كل عام.
و لفتت �إىل �أن �لإمار�ت تن�سر نحو500 عنو�ن جديد يف �لعام 
1970 فيما  �إ�سد�رها يف عام  مقارنة مع �ستة كتب فقط مت 
تتجاوز �سادر�تها من �لكتب حو�يل 40 مليون دولر �أمريكي 
�سنويا وت��ع��د �أوروب�����ا �أك���ر ���س��ري��ك جت���اري ع��امل��ي ل��ه��ا يف هذ� 
�لقطاع .. موؤكدة �أن قيمة �لتبادلت �لتجارية يف قطاع �لن�سر 
بني �لإمار�ت و�لحتاد �لأوروبي تبلغ ما يزيد على 90 مليون 
دولر �أمريكي �سنويا.و �أ�سارت �ل�سيخة بدور �لقا�سمي �إىل �أنها 
ملتزمة بدورها ودعمها حلركة �لن�سر �لإمار�تي و�لعربي ول 
�لن�سر  و�ق��ع  تنقل  �أن  ميكنها  فر�سة  �أي  ��ستثمار  عن  تتو�نى 
�ملحلي �إىل �أفق جديد من �لنهو�س و�لتميز .. مو�سحة �أن دعم 

ق�سايا �لن�سر �لإمار�تي ل تتعلق بالنا�سرين وروؤ�ساء �جلمعيات 
�أو �ملوؤ�س�سات �لر�سمية وح�سب و�إمنا متثل و�جبا على كل مثقف 

وكاتب وقارئ ينتمي �إىل �لب�د ويحر�س على تطورها.
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•• ال�شارقة-الفجر:

دعم  �إىل  �لر�مية  �لتعليمية  �ملبادرة  لغتي  مبادرة  �أعلنت 
وط�ب  لأط��ف��ال  ذكية  بو�سائل  �لعربية  باللغة  �لتعليم 
ل�  �لثانية  �ل���دورة  رو���س��ة يف   12 ع��ن م�ساركة  �ل�����س��ارق��ة، 
مرحلة  بط�ب  �خلا�سة   ، �مل�سرحي  للعمل  لغتي  جائزة 

ريا�س �لأطفال باإمارة �ل�سارقة.
يف  �مل�����س��ارك��ة  �ل��رو���س��ات  ب��ني  �ملناف�سة  �أن  لغتي  وك�سفت 
�لفرتة من  �ستنطلق خ�ل  �لثانية من �جلائزة  �لن�سخة 
متخ�س�سة،  حتكيم  جلنة  باإ�سر�ف  �جل��اري،  مايو   9-4

�ملخرج  ي��ر�أ���س��ه��ا  و�مل�����س��رح��ي��ني،  �خل���ر�ء  م��ن  ت�سم نخبة 
�مل�سرحي، ح�سن رجب، وت�سم يف ع�سويتها كل من حممد 
و�ستعلن  �للجنة،  �أع�ساء  �ملاجد،  و�أحمد  �ل�سلطي،  �سعيد 

�للجنة عن �لأعمال �لفائزة يف 10 مايو �جلاري.
�إث������ر�ء �حل�����س��ي��ل��ة �ل��ل��غ��وي��ة لدى  وت���ه���دف �جل���ائ���زة �إىل 
كما  وف�ساحة،  بط�قة  �لتعبري  �إىل  ودفعهم  �لأط��ف��ال، 
جمال  يف  �لإبد�عية  مو�هبهم  وتنمية  حتفيز  �إىل  ت�سعى 
�لعربية،  �للغة  يف  حتبيبهم  جانب  �إىل  �مل�سرحي،  �لأد�ء 
وتعد  �لأمثل،  بال�سكل  ��ستخد�مها  على  قادرين  وجعلهم 
�لأطفال  ريا�س  م�ستوى  على  نوعها  من  �لأوىل  �جلائزة 

ب��اإ���س��ادة جمعية  وق��د حظيت  �مل�����س��رح��ي،  �لأد�ء  يف جم��ال 
�مل�سرحيني يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وقالت بدرية �آل علي، مدير مبادرة لغتي : حظيت �لن�سخة 
�لثانية من جائزة لغتي للعمل �مل�سرحي باإقبال كبري، و�لتي 
نو��سل من خ�لها بث ر�سائل و�أهد�ف �ملبادرة، �ملتمثلة يف 
ت�سجيع �ل�سغار على تعلم �للغة �لعربية، وحتبيبهم فيها، 
رو�سة   12 من  م�ساركة  طلبات  �لعام  هذ�  ��ستقبلنا  فقد 
حكومية مقارنة ب�10 م�ساركات يف �لعام �ملا�سي، ما يدل 
على زي���ادة �له��ت��م��ام ب��امل��ب��ادرة، وح��ر���س �ل��رو���س��ات على 

�مل�ساركة فيها و�أن يكونو� جزء�ً من فعالياتها .

�مل��ا���س��ي��ة على  �لأي����ام  ع��ل��ي: حر�سنا خ����ل  �آل  و�أ���س��اف��ت 
تنظيم ور�سة لتعريف �لرو�سات �مل�ساركة، بفكرة �جلائزة 
على  و�إط���ع��ه��م  حتقيقها،  �إىل  ت�سعى  �ل��ت��ي  و�لأه�����د�ف 
�سروط و�سو�بط �مل�ساركة و�ملعايري �لتي �عتمدتها �للجنة 
�ملنظمة لتقييم �لأعمال، وبعد �إكمالنا لكافة �ل�ستعد�د�ت 
عالية  م�ستويات  ن�سهد  �أن  نتمنى  �ملنافا�سات،  لإنط�قة 
من قبل �لرو�سات �مل�ساركة يف ن�سخة هذ� �لعام، كما نتمنى 

لهم جمعياً �لتوفيق و�لنجاح .
يذكر �أن مبادرة دعم �لتعليم باللغة �لعربية بو�سائل ذكية 
يف مد�ر�س �ل�سارقة، كان قد �أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
�سموه  م��ب��ادر�ت  �سمن   ،2013 �لعام  يف  �ل�سارقة،  حاكم 
�لر�مية �إىل تطوير قطاع �لتعليم يف �لإم��ارة، و�ملحافظة 
�لأط���ف���ال بطريقة  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة وحت��ب��ي��ب��ه��ا  �ل��ل��غ��ة  ع��ل��ى 
ع�سرية علمية مب�سطة. ويف يناير 2016 �عتمد �ساحب 
�ل�سمو حاكم �ل�سارقة �لهوية �جلديدة ملبادرة تعلم �للغة 
ومتثل   ، لغتي  م�سمى  حتت  �ل�سارقة  مد�ر�س  يف  �لعربية 
هذه �ملبادرة ��ستجابة تربوية وعلمية ملتطلبات �لتطور يف 
�أ�ساليب �لتعلم �لذكي �لتي توؤ�س�س ملجتمع �ملعرفة وت�سهم 

يف �لرتقاء مبخرجات �لتعليم.
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ن�ضال ال�ضافعي رجل اأعمال �ضاحب نفوذ كبري يف )ال�ضر(

تتميز مبوهبة متثيل الفتة �شقلتها جيدًا بدرا�شتها االأكادميية

زينة مكي : املمثل احلقيقي ل ميكنه القت�ضار على الأدوار الرومان�ضية
من  �لفنانة  ت�ساءلت  ���س��ري��ح،  و�سخ�سي  فني  ح��دي��ث  يف 
عام   100 �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون  ينتظر  �أن  ي��ج��ب  )ه���ل  خ���ل��ه: 
معربًة  �مل�سريون؟!(،  حققه  ما  �لدر�ما  يف  يحققو�  حتى 
بالتفا�سيل  تهتم  �لتي  �مل�سرية  )بالدر�ما  �إعجابها  عن 
ل  �لتي  �للبنانية،  نظريتها  على  باللوم  ملقيًة  و�لكيف، 

ممثلوها  ينت�سر  بينما  ك��ث��ري�ً  تتعمق 
لل�سهرة و�ملال( )وفقاً لروؤيتها(.

�مل�سرية  �ل��در�م��ا  يف  )م�ساركتي 
�أَ�ْسعرْتني بالر�سا وبخ�سو�سيتي 
زي���ن���ة مكي،  ت���ق���ول  ك��م��م��ث��ل��ة(، 

�سخ�سية  ع��ن  �لنقاب  كا�سفًة 
ج�سدتها  �ل���ت���ي  )�����س����ادي����ة( 

�ل���ل���ب���ن���اين  �مل�������س���ل�������س���ل  يف 
وجناحها  )�ل�سقيقتان(، 
�ل�سخ�سية  ه��������ذه  يف 
�ملغايرة و�ل�سريرة، وردة 
�لإيجابية  �ل��ن��ا���س  فعل 
)�أن  وم��ب��ي��ن��ًة  ح��ي��ال��ه��ا، 
�مل����م����ث����ل �حل���ق���ي���ق���ي ل 
على  �لقت�سار  ميكنه 

�لرومان�سية،  �لأدو�ر 
ب����������������ل ي������ج������ب 

عن  ومتحدثة  �لإن�����س��ان��ي��ة(،  �حل���الت  ك��ل  ب��ني  يتنقل  �أن 
�أخرى  �إىل  عرو�س جديدة يف �لدر�ما �مل�سرية، وتطلُّعها 
تفا�سيلها  تاأتي  �أخ��رى  زو�ي��ا  �إىل  �ل�سينما... متطرقًة  يف 

يف هذه �حلو�ر:

�لقلي�ت  �للبنانيات  �ل��ف��ن��ان��ات  م��ن  ت��ك��ون��ني  رمب���ا   •
�لدر�ما  يف  ك��م��ا  �ل�����س��ي��ن��م��ا،  يف  جن��ح��ن  �ل���ل���و�ت���ي 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ف��ك��ي��ف مت���ّك���ن���ِت م���ن حتقيق 

�ملعادلة بني �ملجالني؟
- لأن��ن��ي �أف��ه��م �ل��ك��ام��ري�، و�أع�����رف كيف 
در��ستي  �ساعدْتني  ورمبا  معها.  �أتعامل 
�أن��ه يف �خلارج  ل���إخ��ر�ج يف ذل��ك. علماً 
�لتلفزيون  يف  تنجح  �لتي  �ملمثلة  ف��اإن 
و�لعك�س  �أي�����س��اً،  �ل�سينما  يف  ت��ن��ج��ح 
هناك  �أن  �إىل  �لإ����س���ارة  م��ع  ���س��ح��ي��ح، 
�لتمثيل  ب����ني  ب�������س���ي���ط���اً  �خ����ت�����ف����اً 
�لتلفزيوين،  و�لتمثيل  �ل�سينمائي 
�ملمثل كيف  ي��ع��رف  �أن  �مل��ه��م  وم��ن 
و�أن  �لنمط،  ه��ذ�  على  يحافظ 
ي����ك����ون ح��ق��ي��ق��ي��اً �أم�����ام 
�ل��ك��ام��ري�. ك��ل �سيء 
�ملمثل،  �إىل  ي��ع��ود 
و�أنا �أعطي �مل�سل�سل 
كما  �ل��ت��ل��ف��زي��وين 
�أع������ط������ي �ل���ع���م���ل 
�ل���������س����ي����ن����م����ائ����ي، 
�ل�سخ�سية  و�أخلق 
من �ل�سفر، ورمبا 
�ساعدين هذ� �لأمر 

�أي�ساً.
• لو قارنا بني و�سع 
و�لتلفزيون،  �ل�سينما 
�أف�سل  ��ع��ه  و���سْ ��ه��م��ا  �أيُّ
در�م��ي��اً، وه��ل تو�فقني 
ع�����ل�����ى م�������ا ي������وؤك������ده 
من  �ل����ب����ع���������س 
�لأف������م  �أن 
�ل���������ت���������ي 

ُتنَتج 
يف 

ل�����ب�����ن�����ان 
ه�����ي جم���رد 
حم������������������اولت، 
�ل�������در�م�������ا  و�أن 
ولكنها  ج�����ي�����دة 
لي�ست يف �أف�سل 

�أحو�لها؟
�إن  �أق������ول   -
م  م����ا ُي���ق���دَّ

�أ�ساهد  عندما  و�أن���ا  حم���اولت.  ك��ون��ه  ي��ع��دو  ل  �سينمائياً 
�أ�سبح عندنا  �إن��ه  �أق��ول  �أف���رح، ولكنني ل  لبنانية  �أف���م��اً 
من  �ل��ك��ث��ري  ه��ن��اك  �أن  م��ع  ل��ب��ن��ان،  يف  �سينمائية  �سناعة 
�ملحاولت �لناجحة. �أما بالن�سبة �إىل �لدر�ما �لتلفزيونية 
�سرُت  بل  لها،  متاِبعًة  �أك��ن  مل  ولكنني  حت�ّسن،  �إىل  فهي 
�أفعل ذلك �أخري�ً، و�أجد �أنها �أ�سبحت �أف�سل من �ل�سابق، 

ولكنها لي�ست يف �أح�سن حال.
كان  �ملا�سي  يف  لبنان...  يف  �لدر�ما  ينق�س  �لذي  • وما 
�أ���س��ب��ح متو�فر�ً  �ل���ذي  �لإن���ت���اج  ي�����ْس��ك��ون �سعف  �مل��م��ث��ل��ون 
ما  �للبنانية  �لدر�ما  حتقق  مل  ذلك  من  وبالرغم  �ليوم، 

كان ُينتظر منها؟
- �لدر�ما تتجه �إىل �ملكان غري �ل�سحيح. ما ينق�سنا هو 
�ل�سدقية و�لن�س �لذي ُي�سبهنا، و�لأد�ء �لتمثيلي. عندما 
�مل�سريون  مل��اذ� جنح  �أدرك���ُت  �مل�سرية  �ل��در�م��ا  ��ستغلُت يف 
ت�����س��ّدق��ي ح��ج��م �لعفوية  �أن  �أك���رث م��ن��ا. ه��ن��اك ل مي��ك��ن 
بينما يف  و�حلر�س على حتليل كل م�سهد قبل ت�سويره، 
لبنان )ميّثلون ت�سميع(. �مل�سكلة �لأ�سا�سية هي �ل�سدقية 
َي�سمع  ول  ي��ق��ول،  م��اذ�  يفهم  ل  �أح���د�ً  لأن  �ملمثلني،  عند 
�لكلمة  وينتظر  ي�سّمع(،  عم  )كله  بل  يقول،  م��اذ�  زميله 

�لأخرية من �ملمّثل �لذي يقف �أمامه كي يبد�أ بجملته.
�لببغاو�ت(؟ �ملمثلني  )لقب  عليهم  • ينطبق 

- ل�أ�سف. لكن ل ميكن �أن نعّمم. يف م�سر جنوم �ل�سف 
يف  يحّللو�  �أن  ويحاولون  جملة،  كل  يف  يتناق�سون  �لأول 
بطريقة  ولي�س  ما  بطريقة  يقولونها  مل��اذ�  معنّي  م�سهٍد 
جند  ولذلك  بع�سها(،  ور�ء  �جُلمل  )ك��ْرج  ب��دل  خمتلفة، 

�لعفوية عندهم، وهذ� ما ينق�سنا يف لبنان.
�مل�سوؤولية؟ يتحمل  • ومن 

- �إنها م�سوؤولية �ملخرج و�ملمثل و�لكل. �أحياناً يكون �ملخرج 
)�ساطر(، ولكن �ملمثل ل يقوم بو�جبه كما يجب، وهناك 

خمرج ور�ء �لكامري� ل يجيد �إد�رة �ملمثل.
�ملال  �ملمثلني يبحثون عن  �إن غالبية  �لقول  • هل ميكن 

و�ل�سهرة؟
�ملهنة  يف  يعمل  �أح���د  ول  �ل�����س��ه��رة،  ي��ري��دون  غالبيتهم   -
معدودة.  �أعمالهم  �لنجوم  �أن  م�سر  يف  لح��ظ��ُت  ب��ح��ّب. 
مثً� �ملمثل كرمي فهمي �لذي �ساركُته يف م�سل�سل )�ختيار 
�أع��م��ال��ه م��ع��دودة، و�أن���ه ل ي�سارك  �أن  �أك���د يل  �إج���ب���اري(، 
�أج���ل �ل�سهرة، بل  �أك���ر ع��دد ممكن م��ن �لأع��م��ال م��ن  يف 
يختار�لعمل �لذي ي�سكل �إ�سافة �إىل م�سريته، وهذ� �لأمر 
�أقب�س(  بدي  لبنان. عندنا كل هّمهم )قدي�س  مفقود يف 
وَمن �ملمثلون �مل�ساِركون معهم. ونتيجة �لنتقال من عمل 
�إىل �آخر، يفقد �ملمثل �لرتكيز على �سخ�سية و�حدة، لأنه 
يرتبط ب� 5 �أعمال من �أجل �ل�سهرة و�ملال و�لظهور على 

�ل�سا�سة، ول�أ�سف هذ� �لأمر ُيحِزن كثري�ً.
لكن  وو��سح و�سريح جد�ً،  �أن ك�مك حقيقي  �سك  • ل 

�أل تخ�سني غ�سب �ملمثلني منك؟
�أن��ا ل �أج��ّرح يف �أح��د، ويوجد يف لبنان ممثلون جيدون   -
و�آخرون غري جيدين، ولكنني �أغ�سب لأننا مل نتمكن من 
�مل�سريون  �إليه  و�سل  �ل��ذي  نف�سه  �مل�ستوى  �إىل  �لو�سول 
ك���ي ن�سبح  ع���ام   100 ن��ن��ت��ظ��ر  �أن  ي��ج��ب  ومل�����اذ�  در�م����ي����اً، 
بد  ول  م�ساكل  هناك  �لعامليني؟  مب�ستوى  �أو  مب�ستو�هم 
من �إيجاد حلول لها. �لإنتاج �سار متو�فر�ً فلماذ� ل تز�ل 

م�ساكل �لدر�ما موجودة؟
�أف�سل  يف  �ل��در�م��ا  �أن  �ملمثلني  بع�س  ي��وؤك��د  عندما   •
تعترين  هل  حم��اَرب��ة،  �للبنانية  �ل��در�م��ا  �أن  �أو  �أحو�لها 

�أن ما يقولونه جمّرد �ّدعاء، ول يعك�س �حلقيقة؟
�أن �لدر�ما هي فعً�  - هي وجهات نظر. هناك َمن يرى 
من  �أف�سل  �أ�سبحنا  �إننا  �أق��ول  بينما  �أحو�لها،  �أف�سل  يف 
�ل�سابق، ولكننا ل�سنا يف �أف�سل حال. هناك �أعمال ناجحة 
ولكّن ثمة �سيئاً ناق�ساً لي�س مفهوماً ما هو. رمبا كان 
ذوقي خمتلفاً عن ذوق �لآخرين، و�أجد �أننا نحتاج �إىل 

�لكثري كي ت�سبح �لدر�ما يف �أف�سل �أحو�لها.
�إىل ر�سيدك  �لكثري  �أ�ساف  �لعمل يف م�سر  �أن  • ل �سك 
ت��ف��ك��ري��ن يف  و�إىل م���ه���ار�ت���ك وخ����رت����ك ك��م��م��ث��ل��ة، ه����ل 

�ل�ستقر�ر يف م�سر مبا �أنِك حققِت ما تبحثني عنه؟
�أنني �ساأغيب  - هذ� �لأم��ر و�رد ج��د�ً، ولكن هذ� ل يعني 
ولبنان.  م�سر  بني  وقتي  �أوّزع  �أن  ميكنني  بل  لبنان،  عن 
�أنا حققُت نف�سي يف م�سر، وم�ساركتي يف �لدر�ما �مل�سرية 
كانت )ف�سة خلق( يل، و�أ�ْسعرتني بالر�سا وبخ�سو�سيتي 

كممثلة.
م�سر؟ يف  �ل�سينما  على  عْيُنك  • هل 

- �أحب �ل�سينما، ولكنني ل�سُت �سليعة يف �ل�سينما �مل�سرية، 
خ�سو�ساً �حلديثة. 

و�إذ� كان �لعمل يف �لدر�ما جعلني �أ�سعر بالكتفاء، فكيف 
�حلال بالن�سبة �إىل �ل�سينما.

م�سر؟ من  �سينمائية  عرو�ساً  تلقيِت  • هل 
�لدر��سة  قيد  وكلها  تلفزيونية،  در�م��ي��ة  ع��رو���س��اً  ب��ل   -

وموؤّجلة �إىل ما بعد رم�سان.
�أل  )�ل�سقيقتان(.  م�سل�سل  يف  �ل�سريرة  دور  تقّدمني   •
يف  يت�سبب  و�أن  عليك  �سلباً  �لأم��ر  ه��ذ�  يوؤثر  �أن  تخافني 

كره �لنا�س لِك؟
يعرفونني جيد�ً  يكونو�  �لنا�س مل  �لعك�س متاماً.  على   -
مع �أنني قّدمُت قبله �لكثري من �لأعمال، ولكنها مل تكن 
م�سل�س�ت لبنانية. �جلمهور �للبناين يعرفني من خ�ل 
كل  �لب�سيطة.  �لأدو�ر  من  وع��دد  و)بينغو(  لولو(  )حبة 

عمل قّدمُته له جمهور معني.
يف  طايقينك(  )م�س  يل:  فيقولون  �أنا�ساً  �ألتقي  �أحياناً   
و�أنا  و�لتمثيل،  يف�سلون بني �حلقيقة  و�آخ��رون  �مل�سل�سل، 
�سخ�سياً �سعيدة مهما كانت رّدة �لفعل، �سو�ء كانت �إيجابية 

�أو �أنهم كرهوين، لأن هذ� يعني �أنني جنحُت يف �إقناعهم.
جاذبية؟ �أكرث  �لرومان�سية  �لأدو�ر  ترين  • �أل 

رومان�سية  ب����اأدو�ر  �ملمثل  ُي�سبغ  �أن  ج���د�ً  �ل�سعب  م��ن   -
ورقيقة وطيبة وناعمة فقط، وطو�ل �لوقت. 

وكنُت �أنتظر منذ فرتة طويلة �لدور �ل�سرير، حتى يعرف 

�لنا�س �أنني �أ�ستطيع �أن �أقّدم كّل �لأدو�ر، و�أن لدي طاقات 
كثرية، ميكن �أن �أفّجرها يف �أكرث من خانة. وما حققُته يف 
)�ل�سقيقتان( �أُعّده جناحاً كبري�ً يل، و�أنا �سعيدة برّدة فعل 
�لنا�س على دوري، لأنه حمّرك �لأحد�ث ودينامو �مل�سل�سل، 
دور  خ�ل  من  جنحُت  لأنني  �جلمهور  َتفاُعل  وُيفرِحني 

م مثله �سابقاً. جديد مل �أقدِّ
• ما �لذي �سّجعك على �لقبول بالدور وتقدمي �سخ�سية 

)�سادية(؟
- �أوًل �قتنعُت بالن�س. وعادًة، �أدّقق يف كل �لعو�مل �ملوجودة 
يف �مل�سروع، و�خلطوة �لأوىل تكون بقر�ءة �لن�س و�لتعرف 

على فريق �لعمل، 
�آخر، ثم  كاملخرج و�ملنتج و�ملمثلني. يف �لبد�ية قر�أُت دور�ً 

�تفقُت مع �ملخرج على دور �سادية.
�لدور �لذي ُعر�س علّي يف �لبد�ية ُي�سبهني كثري�ً، ولكنني 
�سعرُت باأنه �سطحي جد�ً، مع �أن �ملمثلة �لتي تقّدمه حالياً 

توؤديه يف �سكل جّيد وجميل.
 لو قر�أُت كل �لأدو�ر �لن�سائية يف �مل�سل�سل ملا كنُت �خرتُت 
�إل دور �سادية، لأنه �سّدين ووجدُت �أنه ميكن �للعب عليه 
باأكرث من طريقة، ويحمل �لعديد من �حلالت �لنف�سية. 
عندما ��ستغلُت على �ل�سخ�سية، مل تتطلب مني جمهود�ً 
حالتها  �أفهم  كي  جم��ه��ود�ً  مني  تطلبْت  ما  بقدر  نف�سياً، 

وتفا�سيلها.
�سادية  ولأن  �مل�ب�س،  على  ��ستغلنا  و)�ل�ستايلي�ست(  �أن��ا   
�أنها  ومب��ا  ��ى،  ُم��ت��وفَّ وو�ل��ده��ا  منها  �أك���ر  �سقيقان  لديها 

�أ�سغر من �أخوْيها، 
رّكزنا على �رتد�ء �ل�سورت، وعلى �أن يظّل �ل�سعر مربوطاً.
 هي تفا�سيل ل �أحد ينتبه �إليها، ولكنها توؤثر يف )لوعي( 
�ل��ط��ري��ق��ة ولي�ست كاملة  ب��ه��ذه  ي�����س��اه��دوه��ا  ك��ي  �ل��ن��ا���س، 
�ملعمل لأن��ه ل يوجد  �أُغرمت ب�ساحب  �أنها  �لأن��وث��ة. كما 

لديها �أب.
مل  لكنها  وحللُتها،  �ل�سفر  م��ن  �ل�سخ�سية  خلقُت  �أن���ا   
جتعلني �أعي�س حالة نف�سية �سعبة، بل ��ستمتعُت وت�سليُت 

جد�ً بتقدميها.

)رغم �أنه يتكون من 60 حلقة... 
لن يت�سرب �مللل �إىل �جلمهور من 
�جلديد  �مل�سل�سل  �إن���ه  متابعته(! 
�لفنان  ل��و���س��ف  وف���ق���اً  )�ل�������س���ر(، 
�مل�����س��ري ن�����س��ال �ل�����س��اف��ع��ي �لذي 
و�أو�سح  حالياً.  ت�سويره  يو��سل 
�ل�سافعي �أنه يج�سد فيه �سخ�سية 
ن��ف��وذ كبري،  �أع��م��ال �ساحب  رج��ل 
وت�ساركه يف �لبطولة �لفنانة مايا 
�سخ�سية  ت�����وؤدي  و�ل���ت���ي  ن�����س��ري، 
ُتدَعى  وم�سهورة  كبرية  حمامية 
بينهما  وحت�������س���ل  )�����س����اه����ن����دة(، 

م���ف���ارق���ات ك��ب��رية ���س��م��ن �أح����د�ث 
حماور  م��ع  ومتقاطعة  مت�سابكة 

�أخرى يف �لعمل.
ل�  �لنقاب  �ل�سافعي  ن�سال  وك�سف 
يندرج  �مل�سل�سل  �أن  ع��ن  )�ل����ر�ي(، 
���س��م��ن �لأع���م���ال �ل���در�م���ي���ة �لتي 
و�لت�سويق،  �لإث������ارة  ع��ل��ى  تعتمد 
على  متتد  �أح��د�ث��ه  �أن  �إىل  لف��ت��اً 
ينتمي  وم��ن ثم  60 حلقة،  م��د�ر 

�إىل فئة �مل�سل�س�ت �لطويلة.
وعما �إذ� كان طول �لعمل ميكن �أن 
يوؤدي �إىل �أن ي�سعر �ملُ�ساهد بامللل، 

حالة  �أن  �ل�����س��اف��ع��ي  ن�����س��ال  �أك�����د 
�مل���ل���ل ل���ن ت�����س��ي��ب �مل��ت��اب��ع��ني على 
باأن  �سيفاَجوؤون  لأنهم  �لإط����ق، 
وحقائق  �أح��د�ث��اً  ك��ل حلقة حتمل 
متوقعة،  وغ��ري  وخمتلفة  جديدة 
مت�حقة  �لأح�����د�ث  �سيجعل  م��ا 

بطريقة حتقق �لإثارة للجمهور.
�مل�سل�سل من بطولة ح�سني فهمي، 
ن�سري،  م��اي��ا  �ل�����س��اف��ع��ي،  ن�����س��ال 
�أحمد  �ل���ف���ن���ان  دي���ن���ا،  �ل���ر�ق�������س���ة 
ح�������وة وم���ن���ة ج�������ل، وه�����و من 

�إخر�ج حممد حمدي.

)اختيار اإجباري(! رمبا كان هذا هو العنواَن االأن�شب الذي ت�شعه املمثلة اللبنانية ال�شابة زينة مكي للفرتة احلالية من 
م�شريتها الناجحة، لي�ض فقط الأنه عنوان م�شل�شلها االأخري، بل اأي�شًا الأنه �شفة القرار املحوري يف م�شريتها الذي اتخذته 

حديثًا!
زينة مكي، التي تتميز مبوهبة متثيل الفتة �شقلتها جيدًا بدرا�شتها االأكادميية، متلك اأي�شًا روؤية عميقًة للفن، وقدرًة 

على و�شف ما يجري حولها يف ال�شاحة الفنية ب�شدق و�شجاعة ال يعرفان اخلوف!
ولعل هذا كله جتلى يف قرارها االأحدث بتوزيع جهودها الفنية بني العا�شمتني القاهرة وبريوت، واأال تق�شر اإ�شهاماتها 
االإبداعية على العا�شمة اللبنانية فقط، ليكون هذا القرار املهم مبنزلة )اختيار اإجباري(، لكي تعزز جناحها يف الدراما 

امل�شرية، خ�شو�شًا يف م�شل�شلها االأخري الذي ُيعر�ض على ال�شا�شة حاليًا، ويحمل اال�شم نف�شه )اختيار اإجباري(!
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م�ضروبات الطاقة قد 
ت�ضبب البدانة

�إن م�سروبات �لطاقة  قال مركز حماية �مل�ستهلك بولية بافاريا �لأملانية: 
للطاقة  كم�سدر  ولكن  �مل���ذ�ق،  �أج��ل  من  فقط  لي�س  �ل�سكر،  على  حتتوي 

�أي�ساً.
لذ� قد حتتوي �لعبوة �لو�حدة على ما ي�سل �إىل 40 جر�ماً من �ل�سكر، �أي 
�أكرث من 13 مكعب �سكر. وحتتوي �أنو�ع �أخرى من م�سروبات �لطاقة على 

مو�د حتلية بدل من �ل�سكر.
تهاجم  �لبد�نة مبا�سرة ول  تت�سبب يف  �مل��و�د ل  ه��ذه  �أن  �لرغم من  وعلى 
�لأ�سنان كال�سكر، �إل �أن تناولها بكرثة قد يت�سبب يف م�ساكل باملعدة و�لأمعاء 
من ناحية، وُيزيد من �لنهم �إىل تناول �حللوى من ناحية �أخرى، مما يرفع 

بدوره من خطر �لبد�نة.

درا�ضة علمية تربط بني كمية ال�ضكر 
يف الدم والإ�ضابة مبر�ص الزهامير

�إىل مر�س  �لدم توؤدي  �ل�سكريات يف  �أن زيادة ن�سبة  حذرت در��سة جديدة، 
�لزهامير، طبقا ل�سحيفة "ديلي ميل" �لريطانية.

�أظهرت �أبحاث مل ي�سبق لها مثيل وتعتر نقطة حتول، �أن ن�سبة �ل�سكريات 
�إجر�ء�ت  �أن ت�سبح خطرية، بحيث ت�سمح للع�سب باتخاذ  �لدم ميكنها  يف 

�سدها.
ووجد �لباحثون �أن �لن�سب �ملرتفعة من �ل�سكريات حتد من �أد�ء �لروتني 
�لتهاب �لدماغ �ملرتبطة بفقد�ن  �أن �لروتني يحارب عادة  �حليوي، حيث 

�لذ�كرة)�خلرف(.
�أبحاث  بناء على  لندن،  باث كينجز كوليدج يف  �أجرتها جامعة  در��سة  ويف 
�سابقة �أظهرت �أن مر�س �ل�سكري يوؤدي �إىل زيادة �لإ�سابة مبر�س �لزهامير 

و�خلرف �لوعائي.
�أو �رتفاع  �أول دليل ملمو�س على �أن م�ستويات �ل�سكر يف �لدم  ويعتر هذ� 

�سكر �لدم يوؤثر على �لوظائف �لإدر�كية.
ويعرف �أن زيادة ن�سبة �ل�سكر �سيئا بالن�سبة لنا وعندما يتعلق �لأمر مبر�س 
�سبب  وهو  �لزهامير  تكون ع�قة حمتلمة مع مر�س  و�ل�سمنة،  �ل�سكري 

�آخر �أننا يجب �ل�سيطرة على ��سته�ك �ل�سكر لدينا يف وجباتنا �لغذ�ئية.
)�لدبقية(،  ي�سمي  �إن��زمي  بتكوين  لويحات  �لروتني يف جتمع  �أد�ء  ويوؤثر 
�إىل  وت����وؤدي  �مل��خ  ت��دري��ج��ًي��ا يف  �ل�����س��رر  �ل��دم��اغ وتلحق  تت�سابك يف  و�ل��ت��ي 

�لتدهور �لإدر�كي �حلاد.
�ل��دم على  �ل�سكر يف  �رتفاع م�ستوى  تاأثري معني من  �لباحثون  وقد وجد 
وتوفري  �لزهامير،  مر�س  من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س  �أدمغة  يف  �أن��زمي 

�آلية بيولوجية معقولة.
و�لكيمياء  �لأح��ي��اء  م��ن ق�سم علم  �ل�سني  دي��ن  ف��ان  �ل��دك��ت��ور ج��ان  وق���ال 
�إن هذ� �لإنزمي يتم تعديله بفعل �جللوكوز، و�لذي يظهر لدى  �حليوية، 

�لأفر�د يف �ملر�حل �ملبكرة من مر�س �لزهامير.

الفرائ�ض؟  هي  • ما 
- �لع�سلة بني �لكتف و�لثدي. 

واملروة؟  ال�شفا  تعني  • ماذا 
- �ل�سفا هي �حلجارة �ملل�ساء و�ملروة �حلجارة �لبي�ساء. 

وا�شعها؟ ومن  العربي.  ال�شعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحر� وو�سعها �جلاحظ. 

واالأودي�شا؟  االألياذه  �شاحب  • من 
- هومريو�س 

االأنياذة؟  ملحمة  �شاحب  • من 
- فرجيل 

�أ�سابع.   8 وللخلفية  �أ�سابع،   10 �لأمامية  �لأ�سد  �أ�سابع  • عدد 
غر�م.   25 بحري  ماء  لرت  يف  �مللح  • كمية 

. �لفو�كه  من   : هو   ) �لطماطم   ( لنبات  �لعلمي  • �لت�سنيف 
 . دماغاً   )11( ع��س�ر  �أح�د  له  • �لنحل 

�ملليون.  لبلوغ  عاماً   31،688 ي�س��ت�غرق  �سوف  فاإنه  توقف  ب�  �لأرق��ام  ب��ع����د  �ملرء  قام  • �إذ� 
يومياً.  مرة   15 �ل�ع�ني  مقلة  يف  �ل�سائل  • يتغري 

�آخر  جزء  �أي  مع  مقارنة  �كر  بدرجة  �لي��دي  يف  للتحكم  مكر�ساً  �ملرء  دماغ  من  �لكر  �لقدر  يكون   •
من �جل�سم.

بالقدرة  لذلك  ع�قة  ول  �مل��ر�أة..  ج�سم  يف  �ملوجودة  تلك  تفوق  �لرجل  ج�سم  يف  �ملوجودة  �لدم  • كمية 
على �لإح�سا�س.

للتلفاز. م�ساهدته  �أثناء  يحرقها  �لتي  تلك  تفوق  نومه  �أثناء  �لن�سان  يحرقها  �لتي  �حلر�رية  • �ل�سعر�ت 
لل�سوء. فجاأة  يتعر�سون  عندما  يعط�سون  �لعامل  �سكان  من   33% 25�إىل  بني  • ما 

�سعفاً.   80 للقمر  بالن�سبة  ي�ساوي  �لأر�س  • وزن 
د�كن.  لونها  زجاجات  يف  �لطازج  �لرتقال  ع�سري  تعبئة  • يف�سل 

قمر.  �أّي  له  لي�س  �لذي  �لوحيد  �لكوكب  • عطارد 
 . قلوب  ث�ث�ة  مي�لك  �لذي  �حليو�ن  هو  • �لأخطبوط 

�لكاآبة.  يقلل  �ل�سمك  �أكل  �أن  ويابانية  �أمريكية  در��سات  • �أثبتت 

الرجل العجوز
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الف�شار
�لف�سار  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  �ك��ت�����س��ف 
على  ي���ح���ت���وي  )�ل���������س����ام����ي����ة( 
�مل�سادة  �مل����و�د  ك��ب��ري م��ن  ع���دد 
�لبوليفينولت  ل����أك�������س���دة 

.Polyphenols
ت�����س��اع��د يف حماية  �مل����و�د  ه���ذه 
ج�����س��م �لإن�������س���ان م���ن خمتلف 
�خل���ب���ي���ث���ة،  �لأور�م  �ن�����������و�ع 
و�لل��ت��ه��اب��ات و�أم���ر�����س �لقلب 
و�لأوع������ي������ة �ل����دم����وي����ة. وك����ان 
�ل��ع��ل��م��اء ي��ع��ت��ق��دون ���س��اب��ق��ا �أن 

نتائج هذه  ولكن  و�لأث��م��ار.  �لفو�كه  م��وج��ودة يف  �مل���و�د  لهذه  ن�سبة  �أع��ل��ى 
 University Skrentonskom لدر��سة �لتي �أجر�ها علماء من�
300 ملج من  �أن �لكي�س �لقيا�سي للف�سار يحتوي على  �أثبتت  �لأمريكية 
�ملو�د �مل�سادة ل�أك�سدة، يف حني �أن كي�سا مماث� من �لفو�كه يحتوي فقط 
على 160 ملغ منها. ويربط �خلر�ء هذ� بن�سبة �ملاء �لعالية يف �لفو�كه 
و�لأثمار، �لتي ت�سبب تخفيف هذه �ملو�د �مل�سادة ل�أك�سدة، حيث �أن ن�سبة 

�ملاء يف �لف�سار ل تتجاوز 4 %، طبقا ملا ورد مبوقع رو�سيا �ليوم.
وين�سح �خلر�ء بتناول �لف�سار لأنه ي�ساعد يف جتديد �جل�سم، �إ�سافة �إىل 
�لبولوفينولت يحتوي على �لألياف وفيتامني بي �لذي ي�ساعد يف معادلة 
نظارة  ويعيد  �لأن�سولني  ه��رم��ون  �إف���ر�ز  وينظم  �ل��دم  يف  �ل�سكر  م�ستوى 

�جللد، ب�سرط عدم �إ�سافة �ل�سكر �أو �مللح �إليه.

حّذرت در��سة �أملانية حديثة، من �أن تدخني �لتبغ �أو حتى ��ستن�ساقه 
يزيد  وبالتايل  �لرئتني،  يف  �لذ�تي  �ل�سفاء  �آلية  تعطيل  على  يعمل 

فر�س �لإ�سابة مبر�س �لن�سد�د �لرئوي �ملزمن.
باأملانيا،  �لرئة  لأبحاث  هيلمهولتز  مبعهد  باحثون  �لدر��سة  �أج��رى 
بالدورية  موؤخر�،  نتائجها  ون�سرو�  دويل،  فريق بحث  بالتعاون مع 

�لأمريكية للجهاز �لتنف�سي و�لعناية �ملركزة.
�أن �لأ���س��خ��ا���س �لذين  �أث��ب��ت��ت  �أن در����س��ت��ه  �ل��ب��ح��ث،  و�أو����س���ح ف��ري��ق 
يتعر�سون لدخان �لتبغ، �سوء عن طريق �لتدخني، �أو ��ستن�ساق دخان 
وجتدد  من��و  على  ي��وؤث��ر  �ل�سلبي،  بالتدخني  يعرف  فيما  �ل�سجائر، 
خ�يا �لرئة. و�أ�سار �إيل �أن دخان �لتبغ يعمل على �إيقاف �آلية ذ�تية 
م�سوؤولة عن تو�زن و�سفاء و�إ�س�ح �لرئتني يف �لأ�سخا�س �لأ�سحاء، 
لدخان  يتعر�سون  وم��ن  �ملدخنني  ل��دى  �لآل��ي��ة  ه��ذه  تتعطل  حيث 
ا، �أن دخان �لتبغ يوؤدي �إيل فقد�ن بع�س  �لتبغ، ووجد �لباحثون �أي�سً
فريق  ون��وه  �لرئتني.  �أن�سجة  لبنية  مهمة  تعتر  �لتي  �لروتينات 

�ل�سعب  و�لتهاب  �ل�سعال،  نوبات  �إيل  ي��وؤدي  �لتدخني  �أن  �إيل  �لبحث 
�لإ�سابة  تفاقم  رئي�سية،  �أعر��س  وكلها  �لتنف�س  و�سعوبة  �لهو�ئية 
بالن�سد�د �لرئوي �ملزمن، �لذي ينت�سر ما بني 10 �إىل %12 من 
�لبالغني فوق �لأربعني عاما باأملانيا. ووفقا ملنظمة �ل�سحة �لعاملية، 
فح�سب،  و�ح���ًد�  ا  مر�سً لي�س  �ملزمن  �ل��رئ��وي  �لن�سد�د  مر�س  ف��اإن 
�إىل جمموعة من �لأمر��س  ولكنه م�سطلح عام ي�ستخدم ل�إ�سارة 
�لتهاب  مثل  �لرئتني  �إىل  �لهو�ء  تدفق  تعوق  �لتي  �ملزمنة  �لرئوية 
�لق�سبات �ملزمن، و�لربو �ملزمن غري �لقابل للع�ج، وت�سري تقدير�ت 
�ملنظمة �إىل �أن هناك 210 م�يني ن�سمة حول �لعامل يعانون من 

حالت متو�سطة �أو وخيمة من مر�س �لن�سد�د �لرئوي.
�ملتوقع  2005، ومن  عام  �سخ�س  3 م�يني  بحياة  �ملر�س  و�أودى 
�أن ي�سبح �ملر�س ثالث �أ�سباب �لوفاة �لرئي�سة يف �ستى �أنحاء �لعامل 
ب��ح��ل��ول ع���ام 2030، ب��ع��د �أم���ر�����س �ل��ق��ل��ب و�ل�����س��رط��ان، وف���ق ذ�ت 

�لتقدير�ت.

التدخني يعطل اآلية ال�ضفاء الذاتي يف الرئتني

اأربعة من �شغار اللقالق يف ع�شهم بجانب والديهم يف حديقة اإيخولت للحياة الربية �شمال اأملانيا.  )ا ف ب(

عم خمتار �ساحب �حلمار هو لقب �أطلقه �لأطفال على عم خمتار �لعجوز.. �لعجوز جد� �لطيب �لذي ر�سمت 
�ل�سنو�ت على وجهه ع�سر�ت من �خلطوط و�لتجاعيد ز�دت من طيبته وحمياه كما �نه عندما يبت�سم فانها 
تزد�د وتزيده قربا من �لقلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب �لقرية و�جلبل �ملحيط بها 
ود�ئما ما نرى عم خمتار يتحدث �إىل �حلمار بك�م ل يحدث فيه �حد فهو قليل �لك�م مع �لنا�س كثريه مع 

�حلمار فاطلقنا عليه عم خمتار �ساحب �حلمار.
مر�س كبري �لقرية ذ�ت يوم مر�س �سديد حار مع �لأطباء ثم قرر �حدهم وكان على علم بالأمر��س ودو�ئها من 
�لأع�ساب �ن هناك ع�سبة و�حدة ممكن �ن ت�سفي كبري �لقرية وعليهم �إح�سارها من �أعلى �جلبل، نظر �جلميع 
ب��ارزة حامية خطرة و�نحدر�ت كثرية لكن لبد من �ملخاطرة وح��اول �لكثريون  �إىل �على �جلبل كله نتوء�ت 
وكاأنه  �إىل �جلبل  �خ��ذه وهو يحدثه يف طريقه  دور عم خمتار و�حلمار فقد  فا�سلني وهنا جاء  منهم فعادو� 
يخره ماذ� �سيفع�ن .. وم�سى �ليوم ومن بعيد نظر �لنا�س �إىل �على �جلبل وقبل �ن تذهب �ل�سم�س كان عم 
خمتار و�حلمار فقد �خذه وهو يحدثه يف طريقه �إىل �جلبل وكاأنه يخره ماذ� �سيفع�ن وم�سى �ليوم ومن 
بعيد نظر �لنا�س �إىل �علي �جلبل وقبل �ن تذهب �ل�سم�س كان عم خمتار يقف مع �حلمار يقتطفان �لع�ساب 
ثم و�سعها يف كي�س �على ظهر �حلمار وبد�أ رحلة �لعودة ولكن .. �نتظر �لنا�س كثري� قبل �ن ياأتي نور �لفجر 
فيجدو� �حلمار وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار �لذي �سقط �سقطة قوية �عجزته عن �حلركة لكن 
�ملوت  بالنبتة وج��اء ب�ساحبه ورق��د عم خمتار يف فر��سه ي�سارع  �مل�سكني ل يطيق فر�قه وج��اء  حماره حمله، 
وبجو�ره حماره ينام بجانب �لفر��س كاأمنا ي�ساركه �ملر�س و�حلزن، �سعر جميع �ل�سكان باحلزن على �لعم خمتار 
وكانو� يجل�سون بجانبه يد�وونه بعدما �سفي كبري �لقرية لكن ل منا�س ول مهرب من ق�ساء �هلل يف ذ�ت �سباح 
ح�سر من يحمل �لطعام فوجد �لعم خمتار قد مات، ومن �لغريب �ن حماره �ي�سا قد مات .. وكاأنهما �تفقا 
�ن يعي�سا معا وميوتا معا وهناك ��سفل �جلبل دفن �لنا�س عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما 

وبهذ� تز�م� يف كل �سئ �حلياة و�ملوت و�لقر .


