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االكتئاب مرتبط بالوفاة بعد 

ا�صتبدال �صمام القلب 
الوفاة بني كبار  بارتفاع احتماالت  اإن االكتئاب مرتبط  باحثون  قال 
ال�صن بعد ا�صتبدال �صمام ال�صريان االأورطي بالقلب مع و�صول هذه 
املعدالت الأعلى م�صتوى لها بني من ت�صتمر اأعرا�ض االكتئاب لديهم 

لفرتة طويلة بعد اجلراحة.
يف  العام  اليهودي  امل�صت�صفى  من  اأفياللو  جوناثان  الدكتور  ودر���ض 
كبار  الوفاة بني  االكتئاب ومعدالت  ال�صلة بني  وزم��الوؤه  مونرتيال 
االأورطي  ال�صريان  ا�صتبدال �صمام  الذين جترى لهم عمليات  ال�صن 
له  خمطط  حتليل  اإط��ار  يف  اجلراحة  اأو  الق�صطرة  طريق  عن  �صواء 

ب�صكل م�صبق لدرا�صة دولية.
81 عاما  اأعمارهم  1035 مري�صا )متو�صط  وجرى تقييم حاالت 
اأو  الق�صطرة  طريق  ع��ن  لتدخل  خ�صعوا  رج���ال(  منهم  باملئة  و41 
اأجريت لهم جراحة ال�صتبدال �صمام ال�صريان االأورطي يف الفرتة من 
�صتة اأ�صهر وبعد  وبعد  العملية  اإجراء  وقت  يف   2015 اإىل   2011
االكتئاب وفقا ملقيا�ض  درجة  لتحديد  العملية  اإجراء  من  �صهرا   12

االكتئاب لدى كبار ال�صن.
القلب  االأمريكية الأمرا�ض  الطب  االلكرتوين جلمعية  املوقع  ون�صر 
ال��ت��ي جاءت  االك��ت��ئ��اب  نتيجة فح�ض  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير   17 ي��وم 
اإيجابية لدى 326 مري�صا )31.5 باملئة( رغم اأن 98 منهم فقط 

)8.6 باملئة( ورد االكتئاب يف �صجالتهم الطبية ال�صابقة.
امل�صابة  املجموعة  اأف����راد  م��ن   )19%(  62 ت��ويف  �صهرا   12 وب��ع��د 
امل�صابة  املجموعة غري  اأف��راد  83 )%11.7( من  باالكتئاب وتويف 
31 باملئة  باأمرا�ض القلب يف  اأ�صباب الوفاة تتعلق  باالكتئاب. وكانت 
39 باملئة من  من احل��االت وال تتعلق بذلك النوع من االأمرا�ض يف 
احلاالت وغري معروفة يف 30 باملئة من احلاالت، دون مالحظة فروق 
يف اأ�صباب الوفاة ا�صتنادا اإىل درجة االكتئاب. وكان من بني املتغريات 
املرتبطة ب�صكل وا�صح بجميع حاالت الوفاة االكتئاب و�صعف االإدراك 
اإذا كان ا�صتبدال ال�صمام  وال�صعف اجل�صدي. ومل تتاأثر النتائج مبا 

مت عن طريق جراحة اأو عن طريق ق�صطرة.

طريقة التقاط ال�صلفي تغري 
نظرة االآخرين اإليك!

والكبار يف  ال�صغار  ي�صتخدمها  ال�صلفي ظاهرة عاملية  اأ�صبحت �صور 
خمتلف اأنحاء العامل. درا�صة اأملانية حديثة اأكدت اأن زاوية الت�صوير 

تنقل موقفاً معيناً عن �صاحب ال�صلفي. كيف ذلك؟
ن�صر باحثون من جامعة بامربغ يف والية بافاريا جنوبي اأملانيا درا�صة 
اجليدة  ال�صلفي  �صور  ملعرفة  -�صلفي  ال��ذات��ي��ة  ال�صور  ح��ول  علمية 
والطرق املثلى اللتقاطها، اإ�صافة اإىل تاأثريها على املتلقي واالنطباع 

الذي يخرج به من ي�صاهدها.
وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن تاأثري ال�صلفي يختلف ح�صب زاوية الت�صوير 
والو�صعية التي يتم فيها التقاط ال�صورة. وقال الباحثون اإن املتلقي 
يجد �صور ال�صلفي للن�صاء مثرية وجذابة عندما يربز الن�صف االأي�صر 
من وجههن يف ال�صورة. وعندما يحولن الن�صف االأمين من الوجه 

يف اجتاه الكامريا، يظهرن للمتلقي باأنهن ذكيات.
يكون  ال�صلفي  التقاط  وزاوي��ة  الوجه  مو�صع  ب��اأن  الباحثون  واأ�صاف 
لي�ض  التاأثري  ذل��ك  لكن  ال��رج��ال.  بني  حتى  امل�صاهد،  على  تاأثري  له 
بنف�ض الدرجة مقارنة مع الن�صاء، نقاًل عن موقع ال�صحيفة االأملانية 
"دي فيلت". وترجع اإحدى اأ�صباب تلك االختالفات يف تف�صري �صور 
توبيا�ض  النف�صي  الطبيب  ح�صب  ال��ب�����ص��ري،  االإدراك  اإىل  ال�صلفي 
يثري  الوجه  من  االأي�صر  اجلانب  اإن  بالقول  ذل��ك  ويو�صح  �صنايدر، 
م�صاعر التعاطف لدى املتلقي. وعندما تكون اجلهة اليمنى مهيمنة، 
ب���اأن ال�صخ�ض يف  ال�����ص��ورة  ل��دى م�صاهد  ف���اإن ذل��ك يعطي االن��ط��ب��اع 
عدة  على  ال�صلفي  ���ص��ور  م��ن   300 الباحثون  ووزع  ذك���ي.  ال�����ص��ورة 
اأم  اأذك��ي��اء  هم  هل  بح�صب  اأ�صحابها  ت�صنيف  منهم  وطلب  اأ�صخا�ض 

م�صيطرون اأم جذابون.
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التطعيم ال�صنوي يقلل خطر الوفاة باالإنفلونزا 
 اأفادت درا�صة اإ�صبانية اأن كبار ال�صن، الذين يواظبون على التطعيم �صنوياً 
للعالج من عدوى  امل�صت�صفى  اأقل عر�صة لدخول  يكونون  االإنفلونزا  �صد 
خطرية بفريو�ض االإنفلونزا اأو للوفاة ب�صبب العدوى مقارنة مبن يتلقون 

التطعيم على نحو متقطع. 
ودر�ض الباحثون تاأثري تلقي تطعيمات االإنفلونزا �صنوياً، فيما يتعلق بتجنب 
بالن�صبة  ال��وف��اة،  وعلى  باالإنفلونزا  متعلقة  الأ���ص��ب��اب  امل�صت�صفيات  دخ��ول 

الأ�صخا�ض اأعمارهم 65 عاماً اأو اأكرث يف 20 م�صت�صفى يف اإ�صبانيا. 
وتو�صلت الدرا�صة اإىل اأن من تلقوا التطعيم يف مو�صم االإنفلونزا احلايل 
31 يف املئة على  اأك��رث ق��درة بن�صبة  ومو�صم �صابق واح��د على االأق��ل كانوا 
جتنب دخول امل�صت�صفى ب�صبب االإ�صابة بعدوى غري خطرية من االإنفلونزا 
الثالثة  املوا�صم  اأو  املو�صم احلايل  التطعيم خالل  يتلقوا  مقارنة مبن مل 

ال�صابقة. 
كما تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن من تلقوا التطعيم يف املو�صم احلايل لالإنفلونزا 
ومو�صم واحد �صابق على االأقل كانوا اأكرث قدرة على جتنب دخول وحدات 
وزادت  املئة،  يف   74 بن�صبة  االإنفلونزا  ب�صبب  بامل�صت�صفيات  املركزة  العناية 

لديهم اإمكانية جتنب الوفاة بن�صبة 70 يف املئة. 
لكن الباحثني قالوا يف دورية )اجلمعية الطبية الكندية( اإن تلقي التطعيم 
يف املو�صم احلايل فقط لي�ض له اأي تاأثري على االأرجح فيما يتعلق باحتمال 

دخول امل�صت�صفى للعالج من عدوى خطرية. 
وقال خي�صو�ض كا�صتيا من معهد نافارا لل�صحة العامة وال�صبكة االإ�صبانية 
تبحث  مل  الدرا�صة  اإن  باإ�صبانيا  بنبلونة  يف  العامة  وال�صحة  االأوبئة  لعلم 
حاالت  االأرج����ح  ع��ل��ى  مي��ن��ع  ال  ف��ق��ط  واح���د  ل��ع��ام  التطعيم  اأن  يف  ال�صبب 
االإنفلونزا اخلطرية. لكنه قال اإن من املحتمل اأن جرعة التطعيم الواحدة 
ال توفر احلماية الكافية لكبار ال�صن ب�صبب �صعف مناعتهم نتيجة امل�صاكل 

ال�صحية املزمنة.

ت�صلل اإلكرتوين ي�صتهدف 
ماكينات ال�صرف االآيل 

لت�صنيع  ك���ب���ريت���ان  ����ص���رك���ت���ان  ح������ذرت 
ماكينات ال�صرف االآيل من اأن مت�صللني 
على  ال�صطو  ي�صتهدفون  اإل��ك��رتون��ي��ني 
الواليات  يف  االآيل  ال�����ص��رف  م��اك��ي��ن��ات 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ج��ه��از ميكنهم من  امل��ت��ح��دة 
اإخراج ما بجوفها من اأوراق نقدية وهي 

و�صيلة اخرتاق تعرف با�صم جاكبوتنج.
ومل حتدد �صركتا ديبولد نيكدورف واإن.
�صي.اآر كورب اأي �صحايا لتلك الهجمات 
وت�صاعدت  امل�صروق.  املبلغ  تو�صحا  ومل 
العامل  م�صتوى  على  هجمات جاكبوتنج 
يف ال�صنوات االأخرية لكن مل يت�صح حجم 
النقود امل�صروقة الأن ال�صحايا وال�صرطة 

نادرا ما يك�صفون عن التفا�صيل.
ي�صتخدمون  ال��ذي��ن  املت�صللون  وي��وق��ع 
ه���ذه ال��و���ص��ي��ل��ة م��اك��ي��ن��ة ال�����ص��رف االآيل 
بها  لل�صطو على ما  امل�صيدة  ي�صبه  فيما 

من نقود.
ووردت تقارير عن هجمات من هذا النوع 
االأم��ن��ي كريب�ض  االإخ���ب���اري  امل��وق��ع  على 
اأون �صكيوريتي الذي قال اإنها بداأت العام 

املا�صي يف املك�صيك.

العامل على موعد مع 
ظاهرة كونية نادرة

ك�����ص��ف ع��ل��م��اء ال��ف��ل��ك ع��ن حدوث 
ي�صهدها  مل  ن���ادرة  كونية  ظ��اه��رة 
العامل منذ 150 عاماً، مع نهاية 
اأول  ي���ن���اي���ر احل�������ايل، وذل������ك م����ع 
ل��ل��ق��م��ر م���ع ظاهرة  ك�����ص��وف ك��ل��ي 
الظاهرة،  �صتبداأ  االأزرق.   القمر 
التي و�صفتها نا�صا، ب�القمر االأزرق 
 31 ال����دم����وي ال���ع���ظ���ي���م، يف ي�����وم 
ي��ن��اي��ر اجل�����اري، وي���اأت���ي ذل���ك بعد 
مرور اأيام منذ اآخر ظاهرة قمرية 
امليالدية،  ال�صنة  راأ�ض  حدثت ليلة 
ب��ح�����ص��ب م����ا ذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة ذا 
و�صاهد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  ج����اردي����ان 
العامل ظاهرة القمر العمالق يوم 
بحجم  ظ��ه��ر  ع��ن��دم��ا  ال�صنة  راأ�����ض 
حجمه  % م��ن   14 بن�صبة  اأك���رب 
بن�صبة  اأ�صطع  وب�صوء  الطبيعي، 
هذ  العلماء  واأرج��ع  املئة.  يف   30
الظاهرة لو�صول القمر اإىل اأقرب 
ل���ه اإىل االأر������ض،  ن��ق��ط��ة م���داري���ة 
وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة ت���زام���ن ح����دوث 3 
ظواهر فلكية يف نف�ض الوقت وهي 
ظاهرة القمر الدموي مع ظاهرة 
اخل�صوف  وظ��اه��رة  االأزرق  القمر 
القادم  امل�صهد  لكن  للقمر.  الكلي 
هو االأكرث اإثارة، حيث ذكرت وكالة 
القادم  ال��ع��م��الق  ال��ق��م��ر  اأن  ن��ا���ص��ا 
اأمريكا  غرب  من  منظوراً  �صيكون 
الهادئ  امل��ح��ي��ط  ع���رب  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
نا�صا  واأو���ص��ح��ت  اآ���ص��ي��ا.  ���ص��رق  اإىل 
فى  يعي�صون  الذين  االأ�صخا�ض  اأن 
من  �صيتمكنون  املتحدة  ال��والي��ات 
�صم�ض  �صروق  قبل  الك�صوف  روؤي��ة 
بالن�صبة الأولئك  اأما  يوم االأربعاء، 
االأو�صط  ال�صرق  يف  يعي�صون  الذي 
واأ�صرتاليا  رو���ص��ي��ا  و���ص��رق  واآ���ص��ي��ا 
يتمكنون  ف�����ص��وف  ون���ي���وزي���ل���ن���دا، 
مرئياً  احل���دث  ه��ذا  م�صاهدة  م��ن 
يوم  �صباح  يف  القمر  طلوع  خ��الل 
روؤية  اأف�صل  و�صتكمن  يناير.   31
التي  الزرقاء"  "االأقمار  لظاهرة 
حتدث كل عامني ون�صف يف ن�صف 
العامل  �صهد  حيث  الغربي،  الكرة 
االأزرق يف  للقمر  اآخ��ر ك�صوف كلي 

اأواخر عام 1866.
الكلي  ال��ك�����ص��وف  ظ��اه��رة  و�صتتيح 
للقمر، للعلماء الفر�صة ملعرفة ما 
�صيحدث عندما يربد �صطح القمر 
ب�������ص���رع���ة. وق������ال ب�����ول ه���اي���ن من 
وفيزياء  اجل���وي  ال��غ��الف  خمترب 
ال���ف�������ص���اء يف ج���ام���ع���ة ك����ول����ورادو 
القمر  خ�صائ�ض  "تتغري  ب��ول��در: 
ذلك  مالحظة  حماولة  عند  كلياً 
اأثناء  ح��راري��ة  ك��ام��ريا  با�صتخدام 
الظالم،  ف��ف��ي  ال��ك��ل��ي،  ال��ك�����ص��وف 
العديد من احلفر املاألوفة وغريها 
روؤيتها  ميكن  ال  اخل�صائ�ض  م��ن 
املوجودة  املناطق  اأن  كما  بو�صوح 
حول بع�ض احلفر تبداأ يف التوهج، 

حيث تكون ال�صخور دافئة".

التغذية اخلاطئة ت�صّبب 
البثور على الوجه

"ماك�صي"  جم�����ل�����ة  ح�����������ذرت 
التغذية  اأن  م�����ن  االأمل�����ان�����ي�����ة 
بالبثور،  الب�صرة  تهدد  اخلاطئة 
ذات  االأط����ع����م����ة  اأن  م���و����ص���ح���ًة 
)ت�صنيف  الغالي�صيمي  املوؤ�صر 
مقيا�ض  ع��ل��ى  ل��ل��ك��رب��وه��ي��درات 
بناء على مدى   100 ل���   0 م��ن 
تناولها(  بعد  ال��دم  �صكر  ارت��ف��اع 
ال��ط��ري��ق لن�صوء  امل��رت��ف��ع مت��ه��د 
ال�صريعة  الوجبات  مثل  البثور، 

كالبيتزا والربغر. 
واأ�صافت املجلة املعنية بال�صحة 
تناول  االإف���راط يف  اأن  واجلمال 
اأي�صاً  ي��رف��ع  احل��ل��ي��ب  م��ن��ت��ج��ات 
م�صرية  بالبثور،  االإ�صابة  خطر 
اإىل اأنه لي�ض بال�صرورة اأن يكون 

حتمل  عن  بالعجز  م�صاباً  امل��رء 
الالكتوز، اأي �صكر احلليب. 

ت�صاعد  اأخ��������رى،  ن���اح���ي���ة  وم�����ن 
مواجهة  يف  ال�صحيحة  التغذية 
تعمل على  ف��االأ���ص��م��اك  ال��ب��ث��ور؛ 
ت��ث��ب��ي��ط ال����ب����وؤر االل���ت���ه���اب���ي���ة يف 
اجل�صم، ومن ثم ميكنها حماربة 

�صوائب الب�صرة االلتهابية. 
مثبط  بتاأثري  املك�صرات  ومتتاز 
احتوائها  ب��ف�����ص��ل  ل��الل��ت��ه��اب��ات 
بينما  وال�صيلينيوم،  الزنك  على 
يحتوي االأفوكادو على فيتامني 
E املهم ل�صحة وجمال الب�صرة. 
اأما ال�صمر فيطرد املواد ال�صامة 
م����ن اجل�������ص���م، مم����ا ي�����ص��اع��د يف 

مواجهة االلتهابات. 

بنزلة  اإ�صابتك  عند  وال��دي��ك  اأو  اجل���دة  ك��الم  تتذكر  ق��د 
�صاي  مبا�صرة  اإليك  ويح�صرون  باالأع�صاب"،  "عليك  برد، 
بالليمون،  الزجنبيل  اأو  املريمية،  اأو  ال�صاخن،  البابوجن 
ف�صاًل عن ال�صال، الذي تدفئ به عنقك لعدة اأيام قادمة، 
يو�صيك  اأن  اإىل  ال��ت��و���ص��ي��ات  ب��ه��ذه  تقتنع  ل��ن  اأن���ك  غ��ري 
االأدوية  تناول  عن  عو�صاً  االأ�صياء،  بهذه  حرفياً  الطبيب 
وقتها.  ت�صتغرق  ال��ربد  نزلة  الأن  ذل��ك،  وك��ل  الكيميائية. 
املناعية،  وتفعيل اخلاليا  العدو،  بتحديد  يبداأ اجل�صم  اإذ 
وحماربة املهاجمني، واإ�صالح اخلاليا التالفة، االأمر الذي 
اأو حتى قد  اأيام،  قد ي�صتغرق مدة زمنية ترتاوح بني 7-4 
ت�صتمر الأ�صبوعني. بح�صب ما ن�صره موقع ) اإن دي اأر. دي 

اإيه( االأملاين.

اأدوية طبيعية ب�سيطة من املطبخ املنزيل:
بعد  يتوقف  ما  ع��ادة  ال��ربد،  عن  الناجت  لل�صعال  بالن�صبة 
اأ�صبوعني اأو ثالثة دون تناول دواء، غري اأن حت�صري مهدئ 
ال�صعال،  يقاوم  وامل��ريت��ول،  ال��زع��رت،  مثل  ب�صيط،  طبيعي 

ويخفف من حدته. وهنا بع�ض التو�صيات:
الذي  الع�صل:  بتناول  العاملية  ال�صحة  منظمة  تو�صي   -
اإذ  ال����ربد.  ن���زالت  مل��ح��ارب��ة  خمتلفة  ث��ق��اف��ات  يف  ي�صتخدم 
على  تعمل  ال��ت��ي  اأك�����ص��دة،  م�����ص��ادات  على  الع�صل  يحتوي 

تقوية املناعة، وت�صاعد على تهدئة ال�صعال.
- اأن ال تفعل �صيئاً: من اأهم االأمور التي ت�صاعد على عالج 
نزالت الربد ب�صرعة اأكرب. اإذ يطلق اجل�صم عند وجود برد 
اإفرازا يعمل مبا�صرة على مركز النوم. لذا يحتاج اجل�صم 

للنوم ملحاربة الفريو�صات وتقوية جهاز املناعة.
- تناول الفواكه واخل�صار وخ�صو�صاً الربتقال، والليمون، 

وال��غ��ري��ب ف�����روت، ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
التخل�ض  وي�صاعد على  املناعة  الذي يقوي  �صي،  فيتامني 

من االأعرا�ض ب�صرعة اأكرب.
- ك��م��ا ي���ع���رف ال��زجن��ب��ي��ل: ب��ف��ع��ال��ي��ت��ه ال��ق��وي��ة يف عالج 
كال�صداع،  اأخ���رى،  ا�صتطبابات  ع��ن  ف�صاًل  ال���ربد،  ن��زالت 
والروماتيزم، ويف�صل ا�صتهالك الزجنبيل الطازج، ولي�ض 

املجفف.
الهندي  التمر  يحتويه  ملا  الهندي:  التمر  ح�صاء  تناول   -
م��ن م�����ص��ادات اأك�����ص��دة، واأم�����الح م��ع��دن��ي��ة م��ف��ي��دة جل�صم 
االإن�صان. وين�صح بتناول ح�صاء الدجاج اأي�صاً، واالإكثار من 

�صرب ال�صوائل ب�صكل عام.
االأن����ف مب��ح��ل��ول ملحي،  بغ�صيل  االأط���ب���اء  ي��و���ص��ي  ك��م��ا   -
والذي ي�صاعد يف حالة ان�صداد االأنف، حيث ي�صب املحلول 
اأنف واح��دة، ليخرج من الفتحة االأنفية االأخرى،  بفتحة 
ما  بح�صب  االأنفية،  اجليوب  تنظيف  على  ي�صاعد  وبذلك 

ن�صره موقع جملة )�صبيكرتم( االأملاين.
وه���ن���اك امل���زي���د م���ن ال��ع��الج��ات امل��ن��زل��ي��ة ل���ن���زالت ال���ربد، 

متواجدة، ومتوفرة، وب�صيطة، واالأهم اأنها اآمنة.
خ�صر وفواكه حتميك من نزالت الربد يف ال�صتاء

فهي  متعددة،  غذائية  قيمة  للحم�صيات  اأن  املعروف  من 
غنية باالألياف وبالفيتامينات واملعادن وكذلك هي م�صدر 
الربتقال  ويبقى  بالطاقة.  اجل�صم  ت��زود  التي  لل�صكريات 
على �صبيل املثال، العالج املثايل ملقاومة نزالت الربد واأهم 

م�صدر م�صاد للفريو�صات.
اأنها تنت�صر  اإال  اأن االأنانا�ض من الفاكهة اال�صتوائية،  رغم 
يف اأغلب دول العامل. ويحتوى االأنانا�ض على كميات كبرية 
من ال�صكر وغني جدا بالفيتامينات وباخل�صو�ض فيتامني 

)ج( الذي يلعب دورا مهما يف الوقاية من حاالت االإنفلونزا 
والربد خا�صة يف ف�صل ال�صتاء.

اأنها تنت�صر  اإال  اأن االأنانا�ض من الفاكهة اال�صتوائية،  رغم 
يف اأغلب دول العامل. ويحتوى االأنانا�ض على كميات كبرية 
من ال�صكر وغني جدا بالفيتامينات وباخل�صو�ض فيتامني 
)ج( الذي يلعب دورا مهما يف الوقاية من حاالت االإنفلونزا 

والربد خا�صة يف ف�صل ال�صتاء.
وا�صتعمل  الع�صور  مر  على  النباتات  اأق��دم  الثوم من  يعد 
ل��ع��الج العديد م��ن االأم��را���ض يف ح�����ص��ارات ق��دمي��ة، وقد 
على  ي�صاعد  بانتظام  الثوم  تناول  اأن  ال��درا���ص��ات  اأظ��ه��رت 
االإ�صابة  م��ن  ويقيه  االن�����ص��ان  ل��دى  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  تقوية 

بنزالت الربد يف ف�صل ال�صتاء.
خ�صار  هو  "البنجر"،  عليه  يطلق  ما  اأو  ال�صمندر،  ج��ذر 
امل�صوؤول  اأما  الغذائية،  العنا�صر  من  بالكثري  غني  �صتوي 
الرتكيز  النبتة فهو  ه��ذه  ال��ق��امت يف  االأح��م��ر  ال��ل��ون  ع��ن 
اأي�صا  امل�صوؤولتني  والبوليفينول  البيتانني  ملادتي  العايل 

على تقوية جهاز املناعة يف اجل�صم.
احلرارية  بال�صعرات  ج��دا  غنية  لي�صت  ال�صبانخ  اأن  رغ��م 
واالأم���الح  الفيتامينات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  حت��ت��وي  لكنها 
البوتا�صيوم  م���ن  ب���ه  ب���اأ����ض  ال  وج����زء  ال�����ص��ح��ي��ة  امل��ع��دن��ي��ة 
والكال�صيوم. كما حتتوي ال�صبانخ على الكاروتينات املهمة 

جدا لب�صرة اجللد اأيام ف�صل ال�صتاء القا�صية.
ال تخلو العديد من االأطباق واملاأكوالت من اجلزر لرثائه 
على  اجل��زر  ويحتوي  الهامة.  الغذائية  وامل��واد  بالعنا�صر 
كما  ال��ع��ني،  على  املبا�صر  امل��وؤث��ر   ،)A( الفيتامني  طليعة 
اأنه غني جدا بالبيتاكاروتني الذي يحافظ على االأغ�صية 

املخاطية واجللد ب�صحة جيدة.

عالج ب�صيط طبيعي لنزالت الربد من مطبخك املنزيل!

بات ف�سل ال�ستاء على الأبواب، وكرثت الأمرا�ض 
فالأدوية  للقلق.  داع��ي  ل  لكن  ال��رد.  ون��زلت 

متوفرة وب�سيطة، ملكافحة كافة اأعرا�ض نزلت 
الرد، مثل: ال�سعال وال�سداع وان�سداد الأنف، 

جتدها يف �سيدلية املنزل الكرى، األ وهي: 
)املطبخ(.

م��ع ت��غ��ر امل��ن��اخ ب��ق��دوم ال�����س��ت��اء، ت���زداد 
وخ�سو�سًا  خمتلفة،  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة 

نزلت الرد التي ت�ستغرق وقتا حمددا  لتزول 
�سواء مع اللجوء للأدوية الطبية اأو بدونها. غر 
اأن ا�ستخدام بع�ض العلجات املنزلية املتواجدة 
يف ال�سيدلية الطبيعية للمنزل، قد يكون جيدًا 
للتخفيف من �سدة الأعرا�ض التي ترافق نزلت 
وال�سداع  واحل��م��ى،  والعط�ض  كال�سعال  ال��رد 
وغرها. ورمبا قد يكون اأف�سل ما ميكن اأن تفعله، 

هو األ تفعل �سيئًا!
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�ش�ؤون حملية

بالتزامن مع الذكرى املئوية لتاأ�سي�سه

كوك ت�صلدرنز لنظام الرعاية ال�صحية يو�صع نطاق برنامج املر�صى الدوليني ليخ�ّص اأطفال ال�صرق االأو�صط بعالجاته املتخ�ص�صة
املركز ي�سيف العلجات العظمية اإىل برنامج التميز يف علم الأع�ساب والغدد ال�سماء واأمرا�ض الدم وعلم الأورام واأمرا�ض القلب وعلم الوراثة وامل�سالك البولية

حتت رعاية نهيان بن مبارك

انطالق الدورة 12 من معر�ص توظيف اأبوظبي 2018 و�صط اإقبال كبري من املواطنني

لت�سجيع املواطنني على العمل يف القطاع التعليمي

التعليم واملعرفة ت�صارك يف معر�ص توظيف اأبوظبي 2018

•• دبي - الفجر

 ي�صتعد مركز كوك ت�صلدرنز لنظام الرعاية 
الربحية  غ��ري  الطبية  املنظمة  ال�صحية، 
بوالية  وورث  ف�����ورت  م���ن  ت��ت��خ��ذ  وال���ت���ي 
يف  لالحتفال  ل��ه��ا،  رئي�صياً  م��ق��راً  تك�صا�ض 
على  ع�����ام   100 مب������رور  امل���ق���ب���ل  م����ار�����ض 
تاأ�صي�صه، داأب خاللها على منح مل�صة ال�صفاء 
لالأطفال واإحياء االأمل يف حياة العائالت. 
تو�صيع  امل���رك���ز  ي��ع��ت��زم  االإط�������ار،  ه����ذا  ويف 
ن��ط��اق ب��رن��ام��ج امل��ر���ص��ى ال��دول��ي��ني املكثف 
يف  متخ�ص�صة  عالجات  توفري  خ��الل  من 
امل�صتوى  رفيعة  رع��اي��ة  م��ع  العظام  تقومي 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االأو���ص��ط،  ال�صرق  الأط��ف��ال 
التخ�ص�صات االأخرى التي يتميز فيها، من 
واأمرا�ض  ال�صماء  وال��غ��دد  االأع�����ص��اب  علم 
وعلم  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ض  اإىل  واالأورام  ال���دم 

الوراثة وامل�صالك البولية.
اجلديدة،  التعريفية  اخل��ط��وة  �صياق  ويف 
لنظام  ت�صلدرنز‘  ’كوك  م��ن  وف��د  ���ص��ي��زور 
ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة ب��رف��ق��ة خم��ت�����ص��ني يف 
وجراحة  واالأع�صاب  االأورام  طب  جم��االت 
ال��ع��ظ��ام ل����دى االأط����ف����ال م��ن��ط��ق��ة اخلليج 
اجل����اري  ي��ن��اي��ر  و31   22 ب���ني  ال���ع���رب���ي 
واملوؤ�ص�صات  بال�صحة  املعنية  الهيئات  للقاء 
ودرا�صة  الطبيني  اخل��رباء  ونخبة  الطبية 
خدمات  ل��ت��وظ��ي��ف  امل��م��ك��ن��ة  ال��ت��ع��اون  �صبل 
املركز املرموقة يف عالج و�صفاء االأطفال يف 

ال�صرق االأو�صط. 
التوا�صل  و�����ص����ائ����ل  م���ن�������ص���ات  وب���ف�������ص���ل 
ال��وف��د من  اأع�����ص��اء  االج��ت��م��اع��ي، �صيتمكن 
مبا�صرًة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأه������ايل  خم��اط��ب��ة 
واال�صت�صارات  ب��امل��ع��ل��وم��ات  وت���زوي���ده���م 
ال���الزم���ة ب�����ص��اأن ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة رفيعة 
امل�������ص���ت���وى ل����الأط����ف����ال، وذل������ك م����ن خالل 
مع  بالتعاون  اإعالمية  جل�صات  ا�صت�صافة 
اأبرز االأمهات املدونات يف االإمارات العربية 

املتحدة.
غونزالي�ض،  �صينثيا  قالت  املنا�صبة،  وبهذه 
املدير التنفيذي خلدمات العناية باملر�صى 
’كوك  ل������دى  امل���ت���ح���دة  ال������والي������ات  خ�������ارج 
ت�صلدرنز‘ لنظام الرعاية ال�صحية: "نحن 
املحتاجني  االأط��ف��ال  لتعريف  متحم�صون 
بخدماتنا  االأو�����ص����ط  ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اإ�صافة  م���ع  م��ب��ا���ص��ر  ب�����ص��ك��ل  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
الر�صيد  اإىل  ال���ع���ظ���ام  ت���ق���ومي  ع���الج���ات 
ال���غ���ن���ي ل���ربن���ام���ج امل���ر����ص���ى ال���دول���ي���ني. 
بوعودنا  الوفاء  يف  قدماً  امل�صي  وبالتايل، 
املتمثلة يف تعزيز �صحة االأطفال من خالل 
والوقاية  واالإ����ص���اب���ات  االأم����را�����ض  ع����الج 
ت�صلدرنز‘  ’كوك  م�����ص��رية  وت��ع��ود  منها". 
الرعاية ال�صحية يف �صفاء االأطفال  لنظام 
32 عاماً خاللها  1918، ق�صى  اإىل عام 
املركز  ي�صتقبل  العاملي.  املجتمع  خدمة  يف 
اأك��رث من  القادمني من  الدوليني  املر�صى 
40 بلداً حول العامل، ف�صاًل عن العائالت 

الواليات  اأنحاء  خمتلف  من  تق�صده  التي 
املتحدة للح�صول على عالج ورعاية مميزة 
ح��ظ��ي��ت ب��ج��وائ��ز م���رم���وق���ة. ح��ي��ث ي�صهد 
امل���رك���ز م��ل��ي��ون ا���ص��ت�����ص��ارة وم��ع��اي��ن��ة طبية 
كمعدل و�صطي واأكرث من 200 األف زيارة 
اإىل مراكز الطوارئ اأو الرعاية االإ�صعافية 

�صنوياً.
اإىل  اأ�صا�صية  ب�صورة  امل��رك��ز  متيز  وُي��ع��زى 
منحته  ال��ذي  الرائد  والت�صنيف  التقدير 
اإياه اجلهات االإعالمية وعلى راأ�صها جملة 
ي��و اإ����ض ن��ي��وز اآن���د وورل����د ري��ب��ورت يف طب 
الدم  واأم��را���ض  ال�صماء  والغدد  االأع�صاب 
واالأورام وجراحة العظام واأمرا�ض القلب. 
نخبة  م��ن  ال�صحي  ك���ادره  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
ممر�صات االأطفال واأف�صل املتخ�ص�صني يف 
علم الوراثة وامل�صالك البولية يف الواليات 

املتحدة.  واأ�صافت غونزالي�ض: يوفر اأطباوؤنا 
اأف�صل العالجات والتقنيات املتطورة، فيما 
تتفانى جهات الدعم يف اهتمامها مبختلف 
روؤية  لبلورة  اجل��ه��ود  وتوحيد  التفا�صيل 
قابلة للتنفيذ وحتويلها اإىل تاأثري ملمو�ض 
متخ�ص�ض  فريق  لدينا  االأطفال.  حياة  يف 
العربية،  ذل���ك  ل��غ��ات، مب��ا يف  ع���دة  ي��ج��ي��د 
ويتحلى بوعي كبري على امل�صتوى االإن�صاين 
والثقايف مع التزاٍم را�صٍخ باإ�صفاء طابٍع من 
واالأ�صرة  املري�ض  جتربة  اإىل  اخل�صو�صية 
ي��ت��األ��ف م��ن مواهب  ب��ه��ا. حيث  واالرت���ق���اء 
بحبها  وتتميز  جوائز،  على  حائزة  مذهلة 
الكبري لالأطفال وتكري�ض جهودها خدمًة 

ل�صحتهم الوقائية والعالجية.
�صكل   2017 ع����ام  اأن  ب���ال���ذك���ر  وي���ج���در 
ت�صلدرنز‘  ’كوك  م�صرية  يف  فارقة  عالمة 
لنظام الرعاية ال�صحية. حيث �صهد افتتاح 
ي��ح��ت�����ص��ن طابقاً  ال�����ذي  ال�����ربج اجل��ن��وب��ي 
جديداً خم�ص�صاً لطب القلب يتيح طباعة 
���ص��ور ث��الث��ي��ة االأب���ع���اد ب��ا���ص��ت��خ��دام الرنني 
الإعداد  املقطعي  والت�صوير  املغناطي�صي 
منوذج لقلب املري�ض والتخطيط للجراحة 
جديد  جناح  اإىل  باالإ�صافة  اإجرائها.  قبل 
ت�صوير  واالأع�صاب مع جهاز  املخ  جلراحة 
مليون   9.3 بقيمة  املغناطي�صي  بالرنني 
دوالر اأمريكي وقوة مغناطي�ض 3.0 ت�صال 
لتوفري �صور رقمية فورية يف غاية الدقة 
ال�صلوكية  لل�صحة  جديد  وق�صم  للدماغ، 

وق�صم طوارئ وخمترب جديد.
ك��م��ا اف��ت��ت��ح امل���رك���ز ال���ع���ام ال��ف��ائ��ت مركزاً 
متطوراً جلراحة امل�صالك البولية لالأطفال 
الطبيني  املخت�صني  م��ن  ف��ري��ق  ب��اإ���ص��راف 
نظام  امل��رك��ز  وي�صتخدم  ع��امل��ي��اً.  امل��رم��وق��ني 
ال��روب��وت��ي��ة اجل��دي��د واملعروف  اجل��راح��ي��ة 
با�صم ’دافن�صي 11‘، حيث يحد من االأمل 
تعايف  وي�����ص��رع  م�صاعفات  ح���دوث  وخ��ط��ر 

املر�صى باأقل قدر من التدخل اجلراحي.
املركز  االأع�صاب، تو�صل  لعلم  بالن�صبة  اأما 
اإىل عدد من االإجنازات يف عام 2017  مبا 
واجللطة  ال�صكتة  برنامج  اإن�����ص��اء  ذل��ك  يف 
�صريع  ت�صخي�ض  توفري  بهدف  الدماغية 
وت���ط���وي���ر ع����الج اأك�����رث ف��ع��ال��ي��ة واخل�����روج 
ال�صكتة  ح���االت  يف  ممكنة  ن��ت��ائ��ج  ب��اأف�����ص��ل 
الدماغية لدى االأطفال. كما متت جتربة 
دواء فينفلورامني للمر�صى الذين يعانون 
ال�صرع،  م���ن  و���ص��ع��ب��ة  ن������ادرة  اأن�������واع  م���ن 
واحتفى ’كوك ت�صلدرنز‘ بالذكرى العا�صرة 
للدماغ  العميق  التحفيز  ع��الج  الإط��الق��ه 
للمر�صى  املخ�ص�ض  اجل��راح��ي  االإج����راء   ،
اأخ��رى، متكن فريق  االأطفال. ومن ناحيٍة 
�صفاء  من  ت�صلدرنز  ك��وك  ل��دى  املخت�صني 
االأن�صولينية  ف����رط  ب�����داء  م�����ص��اب  ط��ف��ل 
اجلديد   18F DOPA عقار  بوا�صطة 
والذي ي�صتخدم لت�صخي�ض االآفات البوؤرية 
ل����دى االأط����ف����ال ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن هذا 

املر�ض النادر.
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نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�صيخ  رعاية معايل  حتت 
اأم�ض  انطلقت  الت�صامح،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  ع�صو 
اأبوظبي  "توظيف  12 من معر�ض  ال���  ال��دورة  اأعمال 
�صركة  من  وبتنظيم  باأبوظبي  قت�صادية   ،"2018
اإن��ف��ورم��ا ال�����ص��رق االأو����ص���ط ل��ل��م��ع��ار���ض، ح��ي��ث ت�صتمر 
مركز  يف  اجل���اري  يناير   31 حتى  امل��ع��ر���ض  فعاليات 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
ي�صم  املعر�ض  اأن  املعر�ض،   مدير  نحا�ض،  تامر  واأك��د 
الإ�صتقبال  وخ��ا���ص��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   100 م��ن  اأك����رث 
ط���ل���ب���ات امل���ت���ق���دم���ني م����ن امل���واط���ن���ني ال���ب���اح���ث���ني عن 
ع��م��ل، وك��ذل��ك منطقة ال��ن��دوات ال��ت��ي ت��رع��اه��ا �صركة 
ور�صة   27 نحو  ت�صم  وال��ت��ي  للطريان"،  "االإحتاد 
تدريبية متخ�ص�صة يف جمال التوظيف وبناء املهارات 
والتي  املهنية،  واملقابالت  الذاتية  وال�صرية  ال�صخ�صية 

العديد  مع  بالتعاون  املعر�ض  اأي��ام   3 م��دار  على  تقام 
من ال�صركات واملوؤ�ص�صات واخلرباء يف جمال التوظيف 

والتمكني.
اليوم  خ��الل  املعر�ض  ي�صهد  اأن  املتوقع  اأن��ه من  واأف���اد 
االأول ما بني 6 اإىل 7 اأالف زائر، م�صريا اإىل اأن اأروقة 
املعر�ض واأجنحة ال�صركات امل�صاركة قد �صهدت ح�صور 
ال�صاعات  منذ  االإم��ارات��ي��ني  امل��واط��ن��ني  قبل  م��ن  كبري 
االأوىل الإفتتاح املعر�ض، باالإ�صافة اإىل م�صاركات كبرية 

�صهدتها منطقة الندوات.
الثالثاء،  ال��ي��وم  م��ن  ال�صباحية  ال��ف��رتة  اأن  واأو����ص���ح 
فقط  للن�صاء  خم�ص�صة  �صتكون  امل��ع��ر���ض،  اأي���ام  ث��اين 
الظهر،  بعد   2 ال�صاعة  اإىل  �صباحاً   10 ال�صاعة  م��ن 
)رجال  ال���زوار  ا�صتقبال  ذل��ك  بعد  املعر�ض  وي�صتاأنف 
ون�صاء( حتى ال�صاعة 7 م�صاًء، ويف اليوم الثالث �صيبداأ 
 7 ول��غ��اي��ة  �صباحا   10 ال�صاعة  م��ن  ال����زوار  ا�صتقبال 

م�صاء.

•• اأبوظبي - الفجر 

معر�ض  فعاليات  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  ت�����ص��ارك 
مركز  يف  ي���ق���ام  وال������ذي   ،2018 اأب���وظ���ب���ي  ت��وظ��ي��ف 
اأبوظبي للمعار�ض يف الفرتة من 29 وحتى 31 يناير 
ا�صتقطاب  م�صاركتها  م��ن  ال��دائ��رة  وت��ه��دف  اجل����اري، 
الكوادر املواطنة لاللتحاق والعمل بها وعر�ض وتقدمي 
لديها،  امل��ت��واف��رة  لل�صواغر  وامل��زاي��ا  الت�صهيالت  كافة 
والعمل على تدريب وتاأهيل ال�صباب املواطن للعمل يف 
املهام وامل�صوؤوليات  التعليمية وتويل خمتلف  املنظومة 

واالإ�صهام يف تعزيز االإنتاج املعريف باالإمارة.
ويت�صدر التوطني ا�صرتاتيجية دائرة التعليم واملعرفة، 
وقد حققت الدائرة جناحات متعددة يف م�صرية التوطني 
نتيجة انتهاجها برناجماً متكاماًل ال�صتقطاب املهارات 
املواطنة، ت�صمنت مبادرات عدة، منها ما ارتبط بهيكل 
ونظام  الوظيفي،  التطوير  وفر�ض  املواطنني،  روات��ب 
تنفيذ  ع��ن  ف�صاًل  االإم��ارات��ي��ني،  للمواطنني  التقاعد 
املهني وتوفري فر�ض وبرامج تدريب  التطوير  برامج 
على  امل��واط��ن��ني  وت�صجيع  الإع����داد  وم��ت��ط��ورة  متنوعة 

االلتحاق بهذا املجال احليوي.

يف  الب�صرية  امل���وارد  اإدارة  مدير  امل��ه��ريي،  �صارة  وقالت 
اأجندة  ال��ت��وط��ني  "يت�صدر  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  دائ����رة 
اأولويات دائرة التعليم واملعرفة وذلك عن قناعة كاملة 
يف اأن��ن��ا ل��دي��ن��ا ث���روة وط��ن��ي��ة م��ن ال���ك���وادر امل��واط��ن��ة يف 
والتطبيقية.  واالإداري��ة  العملية  التخ�ص�صات  خمتلف 
مل�صرية  نوعية  اإ�صافة  منهم  كل  ميثل  جميعاً  وه��وؤالء 
الدائرة ور�صالتها الوطنية التي نه�صت بها منذ قرار 
الب�صرية  التنمية  مل�صرية  قوياً  راف��داً  لتكون  تاأ�صي�صها 

وبناء االإن�صان يف الدولة".
واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ����رة  "تويل  امل���ه���ريي،  واأ���ص��اف��ت 
اأهمية كربى لتفعيل م�صاركتها يف معر�ض "توظيف" 
وا�صتقطاب  جل���ذب  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن�����ص��ة  ب��اع��ت��ب��اره 
يف  امل�صاهمة  على  ال��ق��ادرة  امل��واط��ن��ة  الب�صرية  ال��ك��وادر 
عملية دعم وتطوير عملنا يف الدائرة، حيث نعمل على 
تزويدهم بفر�ض وظيفية هامة ليكونوا عنا�صر فعالة 
يف تعزيز منو القطاع التعليمي م�صتندين يف ذلك اإىل 
الروؤية االإماراتية وقيمنا احل�صارية والثقافية، حيث 
املهارات ل�صقل خرباتهم  العمل واكت�صاب  ن�صمن لهم 
مهنية  حياة  يف  قدماً  وامل�صي  واالإبداعية  االحرتافية 

ناجحة ومثمرة". 

العديد من  له  الدائرة  العمل يف  "اإن  املهريي  وتابعت 
املزايا بالن�صبة للمواطنني من اأهمها التطور الوظيفي 
التفاعل  العمل، وفر�ض  راأ���ض  والتدريب على  ال�صريع 
م�صاركة  اأن  اإىل  م�صرية  خمتلفة،  وبيئات  ثقافات  مع 

م�صمونها  يف  اأبوظبي" تن�صجم  "توظيف  يف  ال��دائ��رة 
برعاية  اخلا�صة  ال��دائ��رة  ا�صرتاتيجية  مع  واأه��داف��ه��ا 
ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة وم��ن��ح��ه��ا ف��ر���ص��اً مم��ي��زة لتعزيز 

اإمكاناتها وتعميق خرباتها ومعارفها".

عائلة تربيزي تثمن تعازي وموا�صاة حممد 
بن زايد وال�صعب االإماراتي يف وفاة والدتهم

•• العني  الفجر

حممد  ال�صيخ  ال�صّمو  �صاحب  مقام  اإىل  تتقدم  اأن  تربيزي  اأ�صرة  تت�صرف 
بن زايد اآالأ نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االإعلى للقوات امل�صلحة، 
واملحبة  ال��ع��زاء  ر�صالة  على  والتقدير  ال��ع��رف��ان  وعظيم  ال�صكر  بخال�ض 
يون�ض  "لطيفة  ال�صيدة  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اذن  لها  امل��غ��ف��ور  للفقيدة  وامل��وا���ص��اة 

تربيزي" وم�صاركة �صموكم الإحزاننا يف هذا امل�صاب اجللل. 
واملحبة  الت�صامح  بقيم  كبري  ب�صكل  تربيزي  لطيفة  ال�صيدة  ت��اأث��رت  لقد 
والعمل اخلريي التي رّوج لها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
املحتاجني، وبدافع حمبتها  للعطاء وم�صاعدة  رحمه اهلل، فوهبت حياتها 
التطوعي  املجال  يف  العمل  تربيزي  لطيفة  ال�صيدة  اإختارت  الالمتناهية، 
خلدمة املعاقني وغريهم يف مدينة العني لعقود طويلة، متخذة من �صمو 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام الرئي�ض االأعلى 
"اأم  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�ض  رئي�صة  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
االإمارات" حفظها اهلل، قدوة ومثاال يف عمل اخلري وحب التطوع وم�صاعدة 
االآخرين ومد يد العون ملن يحتاجها بقدر االإمكان وامل�صتطاع، م�صتح�صرة 
بالتقارب وحب  دوما  والتي متيزت  العني  ملدينة  املثالية  املجتمعية  البيئة 

اخلري واملحافظة على العادات والتقاليد العربية االأ�صيلة. 
ومن هذه الثوابت التي يرتكز عليها املجتمع االإماراتي املتما�صك، اعتربت 
جلهودها  تقديرا  اأبوظبي  جائزة  على  واحلا�صلة  تربيز  لطيفة  الراحلة 
املخل�صة يف خدمة جمتمع دولة االإمارات، اأن االإن�صان هو اأ�صرف املخلوقات 
وقيمة عليا ومن حقه اأن يعي�ض يف هذا العامل دون متييز اأو معاناة، فكان 
هدفها اإيجاد املحبة واالألفة ون�صر ق�صم التعاون وامل�صاعدة ومل تن�صد �صئ 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ك��ان  زاي��د  ع��ام  ويف  االآخ��ري��ن،  �صعادة  �صوى 
ال�صنة من مبادئ  لتطبيق ما تنطوي عليه هذه  اآل نهيان �صباقاً  بن زايد 
الت�صامح والتعاي�ض واملحبة بكل توا�صع، فكان اأول املعزين يف وفاة من نذرت 

عمرها يف خدمة االإمارات و�صعبها الطيب الكرمي املعطاء. 

التحولت والإجنازات يف �سناعة الكتاب .. جتربة الإمارات
منتدى اأبوظبي للن�صر يف دورته 

االأوىل ينطلق اليوم الثالثاء
•• اأبوظبي - الفجر

تنطلق اليوم الثالثاء فعاليات الدورة االأوىل من منتدى اأبوظبي للن�صر حتت 
�صعار "التحوالت واالإجنازات يف �صناعة الكتاب - جتربة االإمارات"، مب�صاركة 
الن�صر  ع��امل  يف  املخت�صني  من  والغربي  العربي  العامل  من  وكتاب  نا�صرين 

ميثلون موؤ�ص�صات ومراكز ومعاهد حول العامل. 
جهة  من  الن�صر  �صناعة  مواكبة  �صرورة  اإىل  جل�صاته  عرب  املنتدى  يتطرق 
امل�صتجدات واملتغريات، التي ي�صهدها العامل اليوم، ال�صيما اأن تلك التحوالت 

على  ي��ل��ق��ي  م��ا  ب��ال�����ص��رع��ة  تت�صم 
كاهل موؤ�ص�صات الن�صر م�صوؤولية 
البحث  عليها  وي��ف��ر���ض  اأك����رب، 
بتمكينها  الكفيلة  ال��ب��دائ��ل  ع��ن 
املتوقع  ب�����ال�����دور  ال���ق���ي���ام  م����ن 
املجتمع.  بناء  يف  ك�صريك  منها، 
املنتدى  جل�صات  �صتناق�ض  كما 
�صناعة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اخل������ربات 
اإىل  اال�صتماع  خالل  من  الن�صر 
ال�صوء  �صيلقون  دوليني  خ��رباء 
على اأهم جوانب �صناعة الن�صر. 
اليوم  يف  امل���ن���ت���دى  وي��ت�����ص��م��ن 
"اإ�صهام  ب��ع��ن��وان  جل�صة  ال��ث��اين 
م�صروع  ����ص���ن���اع���ة  يف  ال���ن�������ص���ر 

ب�صكل  التوعية  الن�صر يف  املكتبات ودور  دور  �صتناق�ض  نه�صوي عربي" والتي 
عام، وحفظ حقوق امللكية الفكرية، والتعاون مع املوؤ�ص�صات التعليمية، ي�صارك 
فيها نخبة من املخت�صني من جمل�ض التعاون اخلليجي العربي هم الدكتور 
عبد الكرمي عبد الرحمن الزيد، نائب امل�صرف العام ملكتبة امللك عبد العزيز 
- الريا�ض، وكامل �صليمان العبد اجلليل، مدير عام مكتبة الكويت الوطنية، 
البحرين،   – الوطنية  املكتبة  ع��ام  مدير  �صرحان،  حممد  من�صور  الدكتور 
والدكتور علي �صعيد الكعبي، نائب مدير جامعة االإم��ارات العربية املتحدة، 
قابو�ض-  ال�صلطان  جامعة  يف  اأ�صتاذ  احلرا�صي،  ح��ارث  بن  نبهان  والدكتور 
�صلطنة ُعمان. وقال عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب 
للن�صر  اأبوظبي  "اإّن منتدى  – اأبوظبي  الثقافة وال�صياحة  دائرة  باالإنابة يف 
للكتاب،  ودع��م��اً  الأب��وظ��ب��ي  الثقافية  ل��ل��روؤي��ة  ترجمة  ي��اأت��ي  االأوىل  دورت���ه  يف 
واأّن ما  واآليات تطويرها، بخا�صة  الن�صر  اآفاق �صناعة  �صي�صت�صرف  انه  حيث 
�صينتح عنه من تو�صيات، �صيرثي خربات وجتارب العاملني يف هذا القطاع 
الهام. موؤكداً، اأّن املتحدثني يف املنتدى، والذين يعدون من اأبرز ال�صخ�صيات 
املنتدى مب�صاركة روؤيتهم  العاملي، �صيقومون خالل  الن�صر  املرموقة يف عامل 
املجال  ه��ذا  يف  واملتخ�ص�صني  القرار  اأ�صحاب  من  كبري  ع��دد  مع  وخرباتهم 
من خمتلف اأنحاء العامل. حيث يوفر املنتدى املعرفة التخ�ص�صية يف جمال 
الن�صر واأ�صا�صياته، باالإ�صافة اإىل توفري فر�صة للتوا�صل وتبادل اخلربات بني 
املتحدثني وامل�صاركني. كما اأّنه �صي�صلط ال�صوء على الدور الذي يلعبه الن�صر 
�صمن  يندرج  املنتدى  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومثقف".  متعلم  جمتمع  خلق  يف 
 – وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  الكتب يف  دار  واأن�صطة قطاع  مبادرات وفعاليات 
اأبوظبي ال�صنوية واملخت�صة ب�صناعة الكتاب وقراءته والرتويج له، مبا ي�صهم 
اإ�صافة الإتاحته  يف ت�صهيل الن�صر املتبادل لالأعمال التي يقبل عليها القّراء، 
قوائم  تت�صدر  التي  االأع��م��ال  عن  املزيد  ملعرفة  النا�صرين  جلميع  الفر�صة 

املن�صورات يف االإمارات والعامل.
امل�صاركني  ي��وم��ني من�صة ه��ام��ة جل��م��ي��ع  امل��ن��ت��دى ع��ل��ى م����دار  ���ص��ي��وف��ر  ك��م��ا 
واجلمهور لال�صتماع اإىل خرباء عامليني عاملني يف قطاع الن�صر، وذلك عرب 

اأجندته الرثية وحواراته املتنوعة واالأفكار التي �صيناق�صها.



ما معنى ا�سطراب العناد ال�سارد؟
�صنة،   20 منذ  النف�صي  اال�صطراب  هذا  العلماء  اكت�صف 
وي�صري اإىل اعرتا�ض منهجي على كل ما يح�صل! ت�صيب 
هذه امل�صكلة جميع االأوالد، لكن يجب التمييز بينها وبني 

اآثار احلرمان اأو التعب.

ميكن التاأكد من ا�صطراب العناد ال�صارد حني تكون نوبات 
الغ�صب حادة ومنتظمة ويخرج الطفل عن طوره ب�صبب 

اإنتاج ن�صبة هائلة من االأدرينالني.
اأو  تنجم ه��ذه امل��وؤ���ص��رات ع��م��وم��اً ع��ن ح��دث غ��ري متوقع 

تغيري اخلطط املاألوفة، ما يطلق نوبة هلع قوية.

فقد  امل�صكلة،  ه���ذه  ع��ن  م�����ص��وؤواًل  لي�ض  ال��رتب��ي��ة  اأ���ص��ل��وب 
تنقل  التي  باجلينة  ترتبط  وراثية  اأ�صباباً  العلماء  ر�صد 

ال�صريوتونني.
قد ي�صتق هذا اال�صطراب اأي�صاً من �صوء املعاملة اأو اإجهاد 

ما بعد ال�صدمة.

كيف نتعامل مع النوبات؟
ه����ذه احل���ال���ة الأنهم  اأم������ام  االأه������ايل  ي��رت��ب��ك  اأن  ي�����ص��ه��ل 
ي�صطرون اإىل مواجهة نظرة املحيطني بهم، وقد يعترب 
فيرت�ّصخ  تربوي،  ف�صل  عن  ينّم  ال�صلوك  هذا  اأن  البع�ض 

�صعورهم بالذنب.
اأو نحاول  اأال نرفع نربة ال�صوت  حني تبداأ النوبة، يجب 
املقاربة  ه��ذه  الأن  منطقية  بطريقة  الطفل  م��ع  التكلم 

ّخم عواطفه. �صُت�صَ
الطفل  الح��ت��واء  باملعانقة  العالج  اإىل  اللجوء  ميكن  بل   

ونقل الهدوء اإليه.
يتبول على  قد  اأن��ه  لدرجة  االأخ��ري  ي�صرتخي  ما  �صرعان 

نف�صه يف بع�ض احلاالت! �صيبكي قلياًل ثم يهداأ تدريجاً.

هل من تدابر وقائية؟
حني ت�صعرين باأن التوتر بداأ يت�صاعد، يجب اأن تعاجلي 

الو�صع الذي �صّبب امل�صكلة.
اأو  ال�صباحة  حو�ض  اإىل  ال��ذه��اب  مثاًل  الطفل  رف�ض  اإذا 
عليه  اقرتحي  رفيقه،  ا�صتقبال  اعرت�ض على  اأو  ال�صينما 
خياراً بدياًل مثل التنزه مع الكلب والذهاب ل�صراء اخلبز. 

ال يعني هذا ال�صلوك الر�صوخ الإرادت��ه بل ي�صمح بتاأجيل 
فر�ض القواعد.

له  ت�صرحي  اأن  ميكنك  ال��ه��دوء،  الطفل  ي�صرتجع  ح��ني 
االأ�ص�ض الرتبوية.

اأدوات  اإىل  االأه���ايل  يلجاأ  اأن  ميكن  ال��ط��وي��ل،  امل��دى  على 

ب����االأوالد مب�صاعدة  اخل��ا���ض  ال��واع��ي  ال��ت��اأم��ل  فاعلة مثل 
الكتب واالأقرا�ض املدجمة.

ُي�صّهل املعاِلج تطبيق هذه املمار�صات اليومية وقد يو�صي 
تنزيلها  ميكن  برامج  مب�صاعدة  القلب  متا�صك  بتمارين 

على الهواتف الذكية.

مــنــ�عـــات
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من املجرمني على �سبكة الإنرتنت مرورًا بوكالة 
ال�ستخبارات املركزية، و�سوًل اإىل الأ�سدقاء 
ال�سابقني الذين ي�سعون اإىل النتقام، ي�ستطيع 
كل َمن يرغب حقًا يف اخرتاق حياتك الرقمية 
ماذا  ين�ساأ:  الذي  ال�سوؤال  لكن  ذلك.  حتقيق 

�ستفعل اأنت يف هذا ال�ساأن؟

اأر�سًا حني يتوتر وت�سيبه نوبة غ�سب جاحمة ويبدي �سلوكيات عدائية؟ قد يكون   هل يتدحرج طفلك 
م�سابًا با�سطراب العناد ال�سارد. لكن ميكن تهدئة هذه النوبات وجتنبها م�سبقًا!

اعرتا�ض منهجي على كل ما يح�سل

العناد ال�صديد.. تعلمي كيف تهدئني طفلك 
من هذه النوبات

كيف اأحمي كلمة املرور؟
كلها.  اخرتاقها  ال�صهل  وم��ن  كثرية،  م��رور  كلمات  متلك 

يكفي اأن ت�صاأل جون بودي�صتا.
 واالأ�صواأ من الوقوع �صحية خطة ت�صيد )مثل النقر على 
و�صلة مريبة ت�صاألك عما اإذا كنت تود التحديث( ا�صتخدام 

النا�ض غالباً كلمة مرور واحدة حل�صابات عدة.
�صبكة  على  امل���رور  كلمات  الإدارة  برنامج  يف  احل��ل  يكمن   
للرزمة  ���ص��ه��ري��اً  )دوالر   LastPass م��ث��ل  االإن���رتن���ت، 
الربنامج  ه��ذا  ي��خ��ّزن   .)lastpass.com امل��م��ت��ازة: 
ك��ل��م��ات م�����رور ط��وي��ل��ة وف����ري����دة وي��دخ��ل��ه��ا ت��ل��ق��ائ��ي��اً يف 
اإىل  م��رورك  كلمة  تتذكر  اأن  ويكفي  تلجها.  التي  املواقع 

.LastPass
ن�صيحة اخلرباء: ال تعِط مطلقاً كلمة مرور عرب الهاتف 
االإلكرتوين  ال��ربي��د  ع��رب  تلقيتها  و���ص��ل��ة  ع��ل��ى  تنقر  اأو 
تطلبها منك. هذه الن�صيحة جلية، اإال اأن البع�ض يقع يف 

هذا اخلطاأ رغم ذلك.

ك��ي��ف اأُب���ق���ي ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل��ح��م��ول خ��ال��ي��ًا من 

الفرو�سات؟
يبقى  تنزله،  اأو  عليه  تنقر  م��ا  م��ع  احل��ذر  توخيت  مهما 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ه��دف��اً ���ص��ه��اًل ل��ل��ف��ريو���ص��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 
االأكرث تطوراً مثل برامج  اأو االعتداءات  البيانات  متحي 
املال لتعيد  )الفدية( )ransomware( التي تطلب 

اإليك القدرة على ولوج قر�صك ال�صلب املعزول.
كمبيوترهم  حماية  )م��اك(  اأجهزة  م�صتخدمو  ي�صتطيع   
ب������اإج������راء م���ع���اي���ن���ات دوري�����������ة، م�����ص��ت��ع��ي��ن��ني ب���ربن���ام���ج

)جماين،   Bitdefender's Virus Scanner
الكمبيوتر  اأج���ه���زة  اأم���ا   .)bitdefender.com
 McAfee'sبرنامج على  االعتماد  فيمكنها  االأخ��رى، 
mcafeelivesafe. ،ًدوالراً �صنويا LiveSafe )80

املواقع  من  ويحذرك  الفريو�صات  ي�صّد  ال��ذي   )com
االإلكرتونية املريبة.

ن�����ص��ي��ح��ة اخل������رباء: ���ص��ّغ��ل ع��م��ل��ي��ة اال���ص��ت��ي��ث��اق بعاملني 
للح�صابات   )two-factor authentication(
ت�صرق  ال��ت��ي   Trojan ف��ريو���ص��ات  ت��ف��ادي  بغية  امل��ال��ي��ة 

كلمات املرور.

املو�سولة  الذكية  املنزلية  اأجهزتي  اأحمي  كيف 
بالإنرتنت؟

ول����وج غرباء  االإن���رتن���ت  امل��خ��اط��ر اجل���دي���دة ع��رب  ت�صمل 
يوؤدي  د  باالإنرتنت.  املو�صولة  الذكية  املنزلية  اأجهزتك 
ذلك اإىل دعابات ب�صيطة )مثل رفع حرارة املكيف( اأو ما هو 

اأ�صواأ )مثل مراقبتك عرب كامريا مت�صلة باالإنرتنت(.
 وك�������ي ت�������ص���ت���ب���ق ه�������ذه امل��������ن��������اورات امل����ت����ط����ف����ل����ة، ج������ّرب 
دوالراً،   Bitdefender Box )199

.)bitdefender.com
 ي�صاعدك هذا اجلهاز االإلكرتوين يف اعرتا�ض اعتداءات 

مماثلة.
الت�صدي  يف  فاعليته  م��دى  متاماً  نعرف  ال  اأننا  �صحيح   
العتداء على االأجهزة املنزلية املت�صلة بالواي-فاي، ولكن 
مع تطور القرا�صنة والربامج ال�صيئة، ال �صرر من اإ�صافة 

م�صتوى اآخر من االأمان.
اأجهزتك الذكية  اأن  تاأّكد دوري��اً من  - ن�صيحة اخل��رباء: 
الأن  امل�صنِّعة  �صركاتها  برامج طورتها  باأحدث  كلها  تعمل 

التحديثات ت�صمل عادًة تدابري اأمنية.

كيف اأحول دون التطّفل على ات�سالتي اأو ر�سائلي 
الإلكرتونية اأو الن�سية؟

التطفل  اأو  ل��ل��م��راق��ب��ة  ت��ع��ّر���ص��ك  ح���ي���ال  ق��ل��ق��اً  ك��ن��ت  اإن 
وال�صوتية.  منها  املكتوبة  ات�صاالتك،  ف�صّفر  امل�صتهدف، 
تطبيق  نّزل  الن�صية،  ور�صائلك  ات�صاالتك  اأمان  لت�صمن 
 Signal Private Messengerاالت�صاالت
علماً   ،)whispersystems.org )جم�������اين، 
تنزيله  ك��اف��ة  االأط����راف  على  يفر�ض  التطبيق  ه��ذا  ب���اأن 
وا�صتخدامه لتح�صل على اآمن تام. اأما الطريقة االأ�صهل 
ولوجك  على  فتقوم  م�صفرة،  اإلكرتونية  بر�صائل  لتبعث 
torproject. ،جماين( Tor االإنرتنت عرب مت�صفح

or(، وهو مت�صفح قليل الكلفة يويل اخل�صو�صية اأهمية 
�صبكة  على  ن�صاطاتك  لتتبع  حم��اوالت  اأي��ة  ومينع  كبرية 

االإنرتنت.
ر�صائلك  ت��دون��ه يف  م��ا  يف  ملياً  فّكر  اخل���رباء:  ن�صيحة   -
االإلكرتونية. ال باأ�ض مب�صاطرة �صديق و�صفة طبق لذيذ. 

اأما رقم ال�صمان االجتماعي، فال ُيعترب فكرة �صديدة.

كيف حتمي نف�صك من اخرتاق حياتك الرقمية؟

الثالثاء   30   يناير    2018  م   -   العـدد  12237  
Tuesday  30   January   2018  -  Issue No   12237



24 الثالثاء   30   يناير    2018  م   -   العـدد  12237  
Tuesday  30   January   2018  -  Issue No   12237

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30



الثالثاء   30   يناير    2018  م   -   العـدد  12237  25
Tuesday  30   January   2018  -  Issue No   12237

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30



26 الثالثاء   30   يناير    2018  م   -   العـدد  12237  
Tuesday  30   January   2018  -  Issue No   12237

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30 العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا �صال�ض للع�صائر واملعجنات ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1999331 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عو�ض حممد عو�ض احمد من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عو�ض حممد عو�ض احمد من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد ف�صل حممد ابراهيم خ�صري

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 3.50*1 اىل 1*4
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ كافترييا �صال�ض للع�صائر واملعجنات ذ.م.م
SLASH JUICES & PASTRIES CAFETERIA LLC

اىل/مطعم فنون امل�صاول ملالكها عو�ض حممد عو�ض �صركة ال�صخ�ض الواحد - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
 FONON ALMASHAWE RESTURANT FOR AWAD MOHAMMED AWAD - SOLE

PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عنوان/من العني العني ال�صالمات ال�صيد �صعيد حممد ال�صرقي �صنوح العامري واخرون اىل العني 

الظاهر الظاهر 3 119871 119871 دائرة التخطيط العمراين والبلديات بلدية مدينة العني واخرين
تعديل ن�صاط/ا�صافة مطعم )5610001(

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات تو�صيل الطلبات )8299010(
تعديل ن�صاط/ا�صافة م�صاوي على الفحم )�صفاري( )5621006(

تعديل ن�صاط/ حذف بيع الع�صائر الطازجة )5630003(
تعديل ن�صاط/حذف بيع وحت�صري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(

تعديل ن�صاط/حذف حت�صري احللوى واحللويات ال�صعبية )5621007(
اأربعة ع�صر  فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اإع����������لن
ال�ص�����ادة/غناتي  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2389925:للنقليات العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/احالهم للعطور

 رخ�صة رقم:CN 1174528 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد جمعه مراد عبداهلل البلو�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل را�صد عبيد حمر عني الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة لالبداع 

CN 1659899:عنوان للمقاوالت العامة رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي �صعيد خليفة عامر الدرعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حمدان �صعيد خليفة عامر الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 20
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد �صهباز حممد ي�صني باك�صتاين  اجلن�صية تنازل عن كامل ح�صته البالغه 
50% درهم اىل ال�صيد/خان حممد جان حممد باك�صتاين اجلن�صية يف �صركة اعمال مهنية بوكيل خدمات امل�صماه 
)اخلزانة لت�صليح املكيفات والثالجات( واملرخ�صة برقم )532063( من دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة كما 
البالغه 50% درهم اىل  باك�صتاين اجلن�صية تنازل عن كامل ح�صته  ا�صماعيل  اليا�ض حممد  ال�صيد:حممد  ان 
ال�صيد/نافيد احمد ب�صري احمد باك�صتاين اجلن�صية يف �صركة اعمال املهنية بوكيل خدمات امل�صماه )اخلزانة 

لت�صليح املكيفات والثالجات( واملرخ�صة برقم )532063( من دائرة التنمية االقت�صادية
. فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 

االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
 ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    
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دبي ت�صت�صيف موؤمتر »موزعني 
ال�صرق االأو�صط ال�صنوي«

•• دبي -وام: 

يعقد يف دبي بعد غد موؤمتر” موزعون ال�صرق االأو�صط ال�صنوي 2018 
�صركة  واأع��ل��ن��ت   .2018 ي��ن��اي��ر   31 ي���وم  دب���ي  ل��وم��ريي��دي��ان  ف��ن��دق  “يف 
اأنه  للموؤمتر  املنظمة  االأو�صط  ال�صرق  يف  االأعمال  حللول  مينولتا  كونيكا 
االأو�صط  ال�صرق  اأنحاء  11 موزعا من خمتلف  اأكرث من  ا�صت�صافة  �صيتم 
واخل����رباء من  التنفيذيني  امل�����ص��وؤول��ني  ك��ب��ار  امل��وؤمت��ر  خ��الل  و�صيتحدث   .
حالة  ع��ن  مف�صلة  ودرا���ص��ات  اإع��الم��ي��ة  جل�صات  ويتخلله  مينولتا  كونيكا 
العمالء وق�ص�ض النجاح وخارطة الطريق امل�صتقبلية والتحديثات والروؤى 
ال�صوقية. وقال كازو كوبايا�صي مدير اإدارة كونيكا مينولتا حللول االأعمال 
يف ال�صرق االأو�صط “يتيح لنا املوؤمتر ال�صنوي للموزعني يف ال�صرق االأو�صط 
تعزيز  على  والرتكيز  �صركائنا  مع  اال�صرتاتيجي  توجهنا  م�صاركة  فر�صة 
م�صيفا  لهم  م�صافة  قيمة  ذات  خ��دم��ات  توفري  خ��الل  م��ن  والنمو  الثقة 
اىل  العام  هذا  ونتطلع  ال�صابقة  موؤمتراتنا  يف  كبريا  جناحا  حققنا  “لقد 
بروك�ض  ب��ول��ني  ق��ال��ت  جهتها  وم��ن  �صركائنا.  م��ع  اأك���رث  تفاعلية  جل�صات 
مديرة تطوير الت�صويق يف كونيكا مينولتا: املوؤمتر يعطينا من�صة مثالية 
املنطقة  اأنحاء  املوزعني من خمتلف  اإىل  باالإ�صافة  �صركائنا  للتوا�صل مع 
املنتجات واخلدمات  باأحدث  اإبقاء �صركائنا على �صلة  اأنه ي�صاعدنا يف  كما 

والتقنيات التي تقدمها كونيكا مينولتا.

»تدوير« تعرف مبنتجات 
م�صانع املواد املعاد تدويرها

•• اأبوظبي -وام:

نظم مركز اإدارة النفايات “تدوير” – اأبوظبي ور�صة تعريفية مبنتجات 
م�صانعها املعاد تدويرها وذلك يف م�صرح بلدية اأبوظبي بح�صور نخبة من 
مقاويل بلدية اأبوظبي و�صركة “م�صاندة” باالإ�صافة اإىل م�صاركة ال�صركات 

التي تدير م�صانع “تدوير” يف اأبوظبي والعني.
بيئة  خلق  اىل  الرامية  اأبوظبي  ام��ارة  خطط  مع  متا�صيا  الور�صة  وت��اأت��ي 
م�صتدامة وا�صتغالل اأمثل للموارد للحفاظ على االإرث الطبيعي لالإمارة 
حيث قام املركز على �صوء ذلك بالرتويج للمواد املعاد تدويرها وت�صويقها 
يف االأ�صواق املحلية والتعريف مبنتجات امل�صانع وكيفية ا�صتخدام تلك املواد 

يف كافة امل�صاريع.
م�صانع  يف  تدويرها  امل��ع��اد  املنتجات  اه��م  الور�صة  خ��الل  ت��دوي��ر  وعر�صت 

تدوير وحتويلها من جمرد نفايات اإىل ا�صتثمار اقت�صادي.

»ال�صارقة للتخطيط العمراين« ي�صارك 
يف موؤمتر »امل�صاحات اخل�صراء«

•• ال�شارقة -وام: 

ي�صارك جمل�ض ال�صارقة للتخطيط العمراين يف الدورة الرابعة من موؤمتر 
الذي  العامة  واالأم��اك��ن  اخل�صراء  امل�صاحات  لت�صميم  امل�صتقبلي  التوجه 
انطلقت فعالياته ام�ض. وقدم �صعادة املهند�ض خالد حممد اآل علي االأمني 
العام للمجل�ض واملهند�ض فال زيليج خبري التخطيط العمراين يف املجل�ض 
وامل�صتقبلية  الرئي�صية  وال���روؤى  اال�صرتاتيجيات  اأه��م  على  ا�صتمل  عر�صاً 
وتطوير  العمراين  التخطيط  ت�صمنت  والتي  املجل�ض  عليها  يقوم  التي 
العامة.  لالأماكن  التحتية  البنى 
وق����ال امل��ه��ن��د���ض خ��ال��د حم��م��د اآل 
علي ان��ه ق��دم نبذة ح��ول م��ا يقوم 
ب���ه يف امل��ج��ل�����ض م���ن م�����ص��اري��ع لها 
م�صتويات  تعزيز  يف  اإيجابي  تاأثري 
ال��رف��اه��ي��ة ون��وع��ي��ة وج�����ودة حياة 
امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني يف اإم������ارة 
ال�صارقة منوها اىل ان روؤية املجل�ض 
من  ال�صارقة  تكون  اأن  على  ترتكز 
بني املدن الرائدة عاملياً يف جت�صيد 
م�صتوى  ع���ل���ى  ال�����رف�����اه  جم��ت��م��ع 
االأماكن  ورق����ى  اخل���دم���ات  ج����ودة 
ال��ع��ام��ة.  واع��ت��رب م��وؤمت��ر اأبوظبي 
2018 املتخ�ص�ض يف اعمال ت�صميم امل�صاحات اخل�صراء واالأماكن العامة 
القى  العر�ض  املجل�ض. وخالل  اإجن��ازات  امل�صتقبلية من�صًة مثالية لعر�ض 
اأو يجري  اإجنازها  التي مت  الرئي�صية  امل�صاريع  بع�ض  ال�صوء على  املجل�ض 
�صاطئ  وتطوير  اجلامعية  املدينة  طريق  تطوير  بينها  ومن  عليها  العمل 
ال�صارقة وم�صروع تطوير ال�صبكة اال�صرتاتيجية مل�صارات اجلري والدراجات 
الهوائية. من جانبه اأو�صح املهند�ض فال زيليج اأن املوؤمتر يعد من�صة مهمة 
وا�صرتاتيجية للتوا�صل مع الفنيني واالخت�صا�صيني يف جمال التخطيط 
العمراين من اأجل تبادل االأفكار واخلربات. واأ�صاف عر�صنا خالل املوؤمتر 
ت�صاميم  موا�صيع  مناق�صة  فر�صة  لنا  واأتيحت  املجل�ض  م�صاريع  اأح���دث 
ت�صميم  اأعمال  جمال  يف  االإقليمية  االجتاهات  واأح��دث  الطبيعية  املناظر 

امل�صاحات اخل�صراء واالأماكن العامة امل�صتقبلية.

تنظم فعاليات دورته الثانية غرفة جتارة و�سناعة دبي يومي 27 و 28 فراير 2018

املنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية يبحث
 الفر�ص اال�صتثمارية واآفاق تعزيز العالقات امل�صتقبلية

•• دبي-الفجر: 

لدول  لالأعمال  العاملي  املنتدى  يناق�ض 
اأمريكا الالتينية يف اجلل�صات التفاعلية 
فعالياتها  تنظم  ال��ت��ي  الثانية  ل��دورت��ه 
دب���ي وبرعاية  و���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة 
كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي )رعاه 
اهلل(، يومي 27 و 28 فرباير املقبل يف 
فندق اأتالنت�ض بدبي، اآفاق بناء عالقات 
ب���ني جمتمعات  م�����ص��ت��دام��ة  اق��ت�����ص��ادي��ة 
اأمريكا  ودول  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأع�����م�����ال 

الالتينية.
الكربى  االقت�صادية  الق�صايا  وتت�صدر 
عالقات  وب����ن����اء  ال���ع���امل���ي���ة  وامل����ت����غ����ريات 
اأمريكا  دول  اأ�����ص����واق  ب���ني  اق��ت�����ص��ادي��ة 
االأخرى،  العاملية  واالأ���ص��واق  الالتينية 
اأجندة فعاليات املنتدى الذي يعقد حتت 
وت�صتمر  منو”  تعاون،  “توا�صل،  �صعار 
فعالياته على مدى يومني، كما  ت�صتمل 
ق�صايا  مناق�صة  كذلك  املنتدى  اأج��ن��دة 
وال�صراكات  االأع���م���ال  وري����ادة  ال��ت��م��وي��ل 
بني  اال�صتثمارية  والفر�ض  امل�صتقبلية 
ومكانة  الالتينة  اأم��ري��ك��ا  واأ���ص��واق  دب��ي 
االأ�صواق  اإىل  ل��ل��ع��ب��ور  ل��ه��ا  ك��ب��واب��ة  دب���ي 

العاملية.
عام  مدير  بوعميم،  حمد  �صعادة  وق��ال 
“ت�صهد  غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة دب����ي: 
اقت�صادات دول اأمريكا الالتينية تطورات 
ك���ث���رية ت��ت��ن��ا���ص��ب م����ع امل���ت���غ���ريات التي 
عام،  ب�صكل  العاملي  االقت�صاد  ي�صهدها 
والتي تتطلب اإحداث تغيريات منهجية 
القطاعات  م��ن  ع��دد  اأداء  يف  وم��درو���ص��ة 
عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  وامل��ح��وري��ة  الرئي�صة 
االقت�صاد، والتي ياأتي يف مقدمتها قطاع 
والتمويل،  وال�صياحة  والطاقة  الزراعة 
ومكانته  املنتدى  اأهمية  ت��ربز  هنا  وم��ن 
الق�صايا  ه��ذه  لبحث  من�صة  ت��وف��ري  يف 
يف  ت�صهم  التي  الفعالة  احللول  واإي��ج��اد 

تعزيز النمو االقت�صادي نحو اآفاق اأو�صع 
كاأحد  ال��ق��ارة  اقت�صاد  مكانة  م��ن  ت��ع��زز 

اأهم االقت�صادات عاملياً«.
املنتدى  “يوؤكد  ����ص���ع���ادت���ه:  واأ������ص�����اف 
م�صتدامة  ع���الق���ات  ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
اأمريكا  ودول  املنطقة  اق��ت�����ص��ادات  ب��ني 
ال��الت��ن��ي��ن��ة ال���ت���ي ت�����ص��ه��د ال���ك���ث���ري من 
الفر�ض اال�صتثمارية الواعدة التي ميكن 
يخدم  مب��ا  منها  واال���ص��ت��ف��ادة  توظيفها 
كما  املنطقتني،  يف  االأع��م��ال  جمتمعات 
عاملي  دبي كمركز  يوؤكد على مكانة  اأن��ه 
من  الكربى  ال�صركات  متكني  يف  ت�صهم 
االنطالق باأعمالها من خالل اال�صتفادة 
من اخلدمات املبتكرة التي تقدمها دبي، 
وبناء �صبكة من العالقات اال�صرتاتيجية 
الثقل  ذات  االأ���ص��واق  هذه  مع  امل�صتدامة 
اقت�صادات  وال�صيما  العاملي  االقت�صادي 

قارتي اآ�صيا واأفريقيا«. 
اآفاق التوا�صل والتعاون والنمو

اليوم  فعاليات  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
تبحث  خا�صة  بجل�صة  للمنتدى  االأول 
اآف���اق ال��ت��وا���ص��ل وال��ت��ع��اون والنمو،  ع��ن 
اتخذتها  التي  اخل��ط��وات  تتناول  والتي 
اأم���ري���ك���ا  احل����ك����وم����ات وال���������ص����رك����ات يف 
جديدة  ع���الق���ات  الإق����ام����ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
ت�صهم يف تعزيز موقعها �صمن منظومة 
االقت�صاد العاملي مع التاأكيد على اأهمية 
ال��ب��ح��ث ع���ن حم���رك���ات من���و ج���دي���دة يف 
ت���وف���ري ال���دع���م ل�����دول ال����ق����ارة وال�����دور 
لتعزيز  دبي  تلعبه  اأن  ال��ذي ميكن  املهم 
االقت�صادية  وال��ت��وج��ه��ات  ال��روؤي��ة  ه��ذه 

امل�صتقبلية.
وتبحث جل�صة “اإعادة حتديد االإمكانيات 
التعايف  - البحث عن النمو امل�صتقبلي” 
اأمريكا  دول  ت�صهده  ال��ذي  االقت�صادي 
الالتينية بعد �صنوات عدة من التباطوؤ، 
م��ع ح��ر���ض احل��ك��وم��ات ع��ل��ى التوظيف 
االأمثل لقدرات القطاع اخلا�ض والدور 
واالقت�صاد  التكنولوجيا  �صتلعبه  ال��ذي 
اأمريكا  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ب���ن���اء  يف  ال���رق���م���ي 

النمو  الالتينية وبناء ع�صر جديد من 
ل��دول ال��ق��ارة.  ويف اجلل�صة التي حتمل 
�صال�صل  اإن�صاء   - االأعمال  “بناء  عنوان 
توريد جديدة” �صيتم الك�صف عن الدور 
اأمريكا  ب��ل��دان  ت���وؤدي���ه  اأن  مي��ك��ن  ال����ذي 
الالتينية يف جمايل التجارة واال�صتثمار 
بحث  �صيتم  كما  امل�صتقبل  يف  العامليني 
اأمريكا الالتينية مع  ت�صارع االأعمال يف 
االأ�صا�صية  الهياكل  يف  الكبري  ال��ت��ط��ور 
على  تركز  وال��ت��ي  واللوج�صتيات  للنقل 

بناء �صال�صل توريد جديدة. 
“متويل النمو - الوجه  وتناق�ض جل�صة 
التي  ال���ت���غ���ي���ريات  للتمويل”  امل��ت��غ��ري 
االأزمة  منذ  ال��ع��امل��ي  التمويل  ي�صهدها 
املالية العاملية، والتي ترافقت مع ظهور 
الدور  �صتبحث  اأن��ه��ا  كما  ج��دد،  العبني 
املتنامي للتمويل اخلا�ض يف خلق نظام 
بيئي لنمو االأعمال التجارية مع  بحث 
اأهمية اإدخال التكنولوجيا اإىل اخلدمات 
املالية التقليدية بهدف حت�صني نوعيتها، 
وتعزيز  الفر�ض اال�صتثمارية والتجارية 
دول  وبقية  الالتينية  اأمريكا  دول  ب��ني 

العامل.
امل��ن��ت��دى يف جل�صة خ��ا���ص��ة دور  وي��ب��ح��ث 
دعم  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
القطاع  دع��م  واآل��ي��ات  االقت�صادي  النمو 
يبحث  كما  التطور.  املزيد من  لتحقيق 
امل��ن��ت��دى م��وق��ع اأم���ري���ك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة يف 
العاملية  واالأ�����ص����واق  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ص��اد 
امل��ه��م��ة ل��ل��ق��ارة واآف������اق ال��ت��ط��ور يف ظل 

املتغريات العاملية.
وي���وؤك���د امل��ن��ت��دى يف ج��ل�����ص��ة ت��ب��ح��ث دور 
االقت�صاد  تعزيز  يف  وعوائدها  ال�صياحة 
اأمريكيا  دول  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  واأه���م���ي���ة 
الالتينية كاأ�صواق جاذبة لال�صتثمارات، 
امل�صتقبلية  االإم����ك����ان����ات  م��ن��اق�����ص��ة  م���ع 

لل�صياحة لدعم االقت�صاد ب�صكل اأو�صع.
بناء عالقات مع اأ�صواق جديدة وحتقيق 

التكامل التجاري 
“الريادة يف نقل الطاقة  وتبحث جل�صة 

والفر�ض  التحديات  النمو”  واإمكانات 
التي  املناخية  التغيريات  ع��ن  الناجمة 
�صوف  التي  والتاأثريات  العامل  ي�صهدها 
اأمريكا  دول  اق��ت�����ص��ادات  ع��ل��ى  ت��رتك��ه��ا 
مع  وال�صيما  املنطقة،  ودول  الالتينية 
ت��زاي��د االع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����ص��ادر الطاقة 
الذي  ال����دور  �صتناق�ض  ك��م��ا  امل��ت��ج��ددة. 
النمو  حتقيق  يف  امل�صادر  ه��ذه  �صتلعبه  
امل�صتقبلي.  كما يبحث املنتدى كذلك يف 
“فتح االأبواق للتجارة يف  جل�صة بعنوان 
عامل �صريع التغري”  النهج الذي اتبعته 
االقت�صادات الرائدة يف اأمريكا الالتينية 
اأ�����ص����واق جديدة،  م���ع  ع���الق���ات  ب��ن��اء  يف 
�صيتم  كما  ال��ت��ج��اري،  التكامل  وحتقيق 
خالل فعاليات اليوم االأول االإجابة عن 
االأ�صئلة الرئي�صية التي ت�صهم يف اكت�صاف 
الطريق لتحقيق النمو االقت�صادي ومبا 
الرئي�صية  الق�صايا  مناق�صة  يف  ي�صهم 

التي ت�صاعد يف تطور االقت�صاد.
وت���ب���داأ ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��ث��اين بجل�صة 
ت��ط��رح م��و���ص��وع احل��وك��م��ة ال��ت��ي تركز 
الالتينية  اأم���ري���ك���ا  يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى 
ومبا ي�صهم يف اإعادة بناء ثقة املواطنني 
خا�صة  جل�صة  يف  وليتم  وامل�صتثمرين. 
مناق�صة اال�صتفادة من قوة التكنولوجيا 
لدول  التناف�صية  القدرة  الإع��ادة حتديد 

اأمريكا الالتينية. 
ويركز املنتدى كذلك على اإمكانية تعزيز 
االإ�صالمي  االقت�صاد  منتجات  يف  النمو 
من خالل اال�صتفادة من جتربة دبي يف 
هذا املجال، حيث اأنها تنظر اإىل دبي اأنها 
االأغذية  �صركات  اأع��م��ال  الإدارة  م��رك��زاً 
حتديات  اجلل�صة  �صتبحث  كما  الكربى، 
وف���ر����ض ق��ط��اع االأع����م����ال ال���زراع���ي���ة يف 
اأمريكا الالتينية يف احلفاظ على االأمن 

الغذائي يف املنطقة.
ت�صكيل ا�صرتاتيجيات النمو 

تبحث  جل�صة  ويف  املنتدى  يناق�ض  كما 
امل�صتقبلية  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  يف 
ال��ع��الق��ات اجل���دي���دة ب��ني ال�����ص��رك��ات يف 

االأ�صواق  من  وغريها  الالتينية  اأمريكا 
ال�صركات  �صعي  ت���ربز  وال��ت��ي  ال��ن��ا���ص��ئ��ة، 
منوها  ا�صرتاتيجيات  ت�صكيل  اإع��ادة  اإىل 
م���ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال�����دور ال����ذي ميكن 
ال���روؤي���ة  وامل��ن��ط��ق��ة يف  دب����ي  ت��ل��ع��ب��ه  اأن 
للتجارة  الالتينية  الأم��ري��ك��ا  اجل��دي��دة 
العاملية، وبحث اإمكانية ا�صتفادة �صركات 
اأمريكيا الالتينية من مركز دبي العاملي 
اأخ��رى مثل  اأ�صواق  اأعمالها يف  لتح�صني 

اأفريقيا واآ�صيا.
املنتديات  �صل�صلة  �صمن  املنتدى  وياأتي 
العاملية لالأعمال والتي تنظمها الغرفة 
فر�ض  ا�صتعرا�ض  بهدف   2013 منذ 
اال����ص���ت���ث���م���ارات اجل����دي����دة يف ع����دد من 
االأ�صواق النا�صئة واحليوية حول العامل، 
ورابطة  اأفريقيا  مناطق  ت�صمل  وال��ت��ي 
اإىل  الالتينية،  واأمريكا  امل�صتقلة  الدول 
وداعمة  م��ث��ال��ي��ة  من�صة  ت��وف��ري  ج��ان��ب 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل م���ن خ����الل بلورة  مل�����ص��اري��ع 
ال���ط���اق���ات واالأف�����ك�����ار وا���ص��ت��ث��م��اره��ا يف 

خطوات جدية لتنمية االأعمال. 
العاملي  امل��ن��ت��دى  ي�صتقطب  اأن  وي��ت��وق��ع 
روؤ�صاء  م���ن  ن��خ��ب��ة   2018 ل���الأع���م���ال 
ال�صخ�صيات،  وك��ب��ار  وال������وزراء  ال����دول 
واأبرز امل�صوؤولني التنفيذيني االإقليميني 
اخلا�صة،  البنوك  وم��دي��ري  والعامليني، 
و�صركات  ال�صيادية،  ال���رثوة  و�صناديق 
االأ�����ص����ه����م اخل����ا�����ص����ة، وق�������ادة االأع����م����ال 
رواد  اأه���م  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االإم���ارات���ي���ني 
واأمريكا  دب����ي  م���ن  ال�����ص��ب��اب  االأع����م����ال 
الالتينية.  ويهدف املنتدى اإىل ت�صجيع 
ال��ت��ع��اون واال�صتثمار  ف��ر���ض  امل��زي��د م��ن 
والتجارة وريادة االأعمال يف ومع اأمريكا 
كبوابة  دب��ي  مكانة  وتر�صيخ  الالتينية، 

لهذه ال�صراكات االقت�صادية.

مبنا�سبة اليوم العاملي حلماية اأمن البيانات

وزارة املالية: احلاجة اإىل حماية البيانات
اأ�صبحــت اأكثـر اأهميـة من اأي وقـت م�صى

خالل م�صاركته يف معر�ص توظيف اأبوظبي 2018
•• دبي-الفجر: 

موا�صلته  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ج��رية  بنك  اأك���د 
ال�������ص���ع���ي يف اإط��������ار خ���ط���ط���ه ال���رام���ي���ة 
الوطنية  والكفاءات  املهارات  ال�صتقطاب 
وحّثها على االن�صمام اإىل برامج التنمية 

املهنية.
واأ�صار البنك خالل م�صاركته يف معر�ض 
يقام  ال���ذي   2018 اأب��وظ��ب��ي  ت��وظ��ي��ف 
للمعار�ض،  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  معايل  برعاية 
يعمل  اأن���ه  اإىل  الت�صامح،  وزي���ر  ن��ه��ي��ان، 
ب��ا���ص��ت��م��رار ع��ل��ى دع���م وت��ن��م��ي��ة مهارات 
موظفيه م��ن م��واط��ن��ي دول���ة االإم����ارات 
العربية املتحدة، وهو ما توؤكده م�صاركة 
اخلام�ض  للعام  املعر�ض  ه��ذا  يف  البنك 

على التوايل.
ويعترب هذا املعر�ض االأول �صمن �صل�صلة 
من�صات التوظيف الوطنية التي ي�صارك 
العام،  هذا  الوطني  الفجرية  بنك  فيها 
الفعاليات  ه���ذه  ح�����ص��وره  ي�����ص��ّدد  ح��ي��ث 
على جهوده الهادفة نحو تر�صيخ مكانته 
كاأف�صل عالمة جتارية، والتزامه بتوفري 
الطموحني  امل���واه���ب  الأ���ص��ح��اب  ف��ر���ض 

وتعزيز م�صريتهم املهنية. 
الب�صرية  امل�����وارد  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وت���رّك���ز 
يف ب��ن��ك ال��ف��ج��رية ال��وط��ن��ي ع��ل��ى تنمية 
ك�����ف�����اءات امل����واط����ن����ني مل����واءم����ت����ه����م مع 
الوظيفية،  ومعايريه  البنك  متطّلبات 

اقت�صادية دبي توفر 
خدماتها على مدار 24 

�صاعة يف مطار دبي الدويل
•• دبي-وام:

والرتخي�ض  الت�صجيل  ق��ط��اع  اف��ت��ت��ح 
دب����ي مركز  اق��ت�����ص��ادي��ة  ال���ت���ج���اري يف 
“هاي ليفيل” رجال االأعمال يف مطار 
تعهيد  مركز  اأول  ليكون  ال���دويل  دب��ي 
يقدم خدمات اقت�صادية دبي على مدار 
مراكز  ح�صيلة  ترتفع  وبذلك  ال�صاعة 
اقت�صادية  تقدم خدمات  التي  التعهيد 
على  تعهيد  م��رك��ز   23 نحو  اإىل  دب��ي 

م�صتوى اإمارة دبي. 
الت�صجيل  قطاع  خدمات  املركز  ويقدم 
فيها  ال����ت����ج����اري، مب����ا  وال���رتخ���ي�������ض 
وجتديدها،  الرخ�ض  اإ���ص��دار  خ��دم��ات 
باالإ�صافة  ال��رخ�����ض  واإل��غ�����اء  وت��ع��دي��ل 
اال�صم  وح��ج��ز  املبدئية  امل��واف��ق��ات  اإىل 
التي  اخل��دم��ات  من  وغريها  التجاري 
اأ�صحاب  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ون  ي��ح��ت��اج��ه��ا 

الرخ�ض التجارية. 
القادمني  املتعاملني  امل��رك��ز  و�صيخدم 
م���ن خ�����ارج دول�����ة االإم����������ارات، الإجن����از 
ال�صركات  اإىل  باالإ�صافة  معامالتهم، 
امل�������وج�������ودة يف م����ط����ار دب�������ي ال�������دويل 
واجلهد  ال��وق��ت  يوفر  مم��ا  “جافزا”، 
ع��ل��ى ال���ع���م���الء ال���ق���ادم���ني م���ن خ���ارج 
اأرا�صي الدولة، الإجناز تعامالتهم فور 
و�صولهم اإىل مبنى مطار دبي الدويل.

ال���دول���ة الهادفة  وب��ال��ت��ايل دع���م ج��ه��ود 
مبادرات  وت�صعى  ال��ق��ي��ادة.  تطوير  اإىل 
ال��ت��وط��ني احل��ائ��زة ع��ل��ى ج��وائ��ز ريادية 
الوطني  ال��ف��ج��رية  بنك  ي��ق��وده��ا  وال��ت��ي 
اإىل م�صاعدة مواطني الدولة على اإبراز 
اإمكانياتهم، وهي ت�صمل برناجماً  كامل 
الإدارة املتدّربني هدفه اإعداد املتخّرجني 

حديثاً لتويّل منا�صب اإدارّية.
لتوظيف  خا�صة  اهتماماً  البنك  ويويل 
وتطويرهم  وت���دري���ب���ه���م  امل����واط����ن����ني 

ع��ل��ي��ه��م م���ن خ����الل برامج  واحل����ف����اظ 
التي  الوطنية  والتنمية  املهني  التقدم 
ن�صبة  البنك  �صّجل  وبالتايل،  يعتمدها. 
بلغت  املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  ت��وط��ني 
ارتباط  م�����ص��ت��وى  ���ص��ه��د  ك��م��ا   ،42%
كذلك،  �صنوياً.  ارت��ف��اع��اً  فيه  املوظفني 
ال���وط���ن���ي تقدير  ال���ف���ج���رية  ب���ن���ك  ن�����ال 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  م�����ص��رف 
ا�صرتاتيجية  دع���م���ه  ب��ف�����ص��ل  امل���رك���زي 
املطلوبة  االأه����داف  وحتقيقه  التوطني 

•• دبي-الفجر: 

اأهمية  ازدي����اد  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأك����دت 
ال�صخ�صية  واملعلومات  البيانات  حماية 
التطور  ظ���ل  يف  امل���ال���ي���ة،  امل���ع���ام���الت  يف 
ي�صهدها  التي  الرقمية  والثورة  املت�صارع 
حلماية  املتزايد  العاملي  والتوجه  العامل 
ا�صتخدام معلوماتهم  اإ�صاءة  االأف��راد من 
جاء  خ�صو�صيتهم.  وانتهاك  ال�صخ�صية 
ذلك بالتزامن مع اليوم العاملي حلماية 
اأم���ن ال��ب��ي��ان��ات ال���ذي ي�����ص��ادف ي���وم 28 

يناير من كل عام.
واأ����ص���ار ���ص��ع��ادة ي��ون�����ض ح��اج��ي اخل���وري، 
حماية  اأن  اإىل  امل���ال���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
يعترب  ال�صخ�صية  واملعلومات  البيانات 
اأحد املعايري التي ت�صمن تطبيق اأف�صل 
املالية،  االأ����ص���واق  يف  العاملية  امل��م��ار���ص��ات 
واأح������د امل��ت��ط��ل��ب��ات ال���دول���ي���ة ال���ت���ي يتم 
موؤ�صرات  يف  ال��دول  تقييم  اأ�صا�صها  على 

اإىل  �صعادته  ون���وه  ال��ع��امل��ي��ة.  التناف�صية 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حر�ض 
ع���ل���ى ����ص���م���ان ح���م���اي���ة ح���ق���وق االأف�������راد 
وبياناتهم واملعلومات ال�صخ�صية املتعلقة 
�صيا�صة خ�صو�صية وا�صحة  بهم وتوفري 
ال���ب���ي���ان���ات، ف�صاًل  ل�����ص��اح��ب  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
ع��ن حت��دي��د م��دى ال��ت��زام اجل��ه��ات التي 
واملكلفة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  حت�����ص��ل 
بهذا  واجباتها  اأداء  يف  البيانات  بحماية 
والنظم  باالأحكام  واالل��ت��زام  اخل�صو�ض 

املتعلقة بجمع املعلومات ومعاجلتها.
ال��ع��دي��د من  “تويل  ���ص��ع��ادت��ه:  واأ����ص���اف 
ال��دول��ة املتطورة  ال��ق��وان��ني اخل��ا���ص��ة يف 
اه��ت��م��ام��اً كبرياً  وت�����ص��ري��ع��ي��اً  اق��ت�����ص��ادي��اً 
االأ�صخا�ض  ومعلومات  بيانات  حلماية 
من حيث جمع وحفظ ومعاجلة البيانات 
ع��ل��ى معلومات  اأن حت��ت��وي  ال��ت��ي مي��ك��ن 
اإ�صاءة  ي��وؤدي  ب��االأف��راد، والتي قد  خا�صة 
خ�صو�صيتهم  انتهاك  اإىل  ا�صتخدامها 

الذي  االأم��ر  مالية،  خل�صائر  وتعر�صهم 
ي�صاهم يف توفري بيئة اقت�صادية خ�صبة 
امل�صتثمرين  ثقة  ا�صتقطاب  على  ق���ادرة 
وامل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة واخ��ت��ي��اره��م لدولة 

االإمارات كمركز الأعمالهم.«
ويعود االهتمام العاملي بحماية البيانات 
اأع���دت  ح��ي��ث  خ��ل��ت،  ل��ع��ق��ود  ال�صخ�صية 
والتنمية  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ع��اون  منظمة 
جمموعة   1980 ع������ام   OECD
ق��واع��د حل��م��اي��ة اخل�����ص��و���ص��ي��ة و�صمان 
ال�صخ�صية  الطبيعة  ذات  البيانات  نقل 
عرب احلدود، كما تهدف اتفاقية املجل�ض 
 1981 ع�����ام  يف  ال���������ص����ادرة  االأوروب����������ي 
مواجهة  يف  االأ����ص���خ���ا����ض  ح��م��اي��ة  اإىل 
الطبيعة  ذات  البيانات  معاجلة  خماطر 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة. وك����ان امل��ج��ل�����ض االأوروب������ي 
ق��د اأط��ل��ق م��ب��ادرة ال��ي��وم العاملي حلماية 
م�صتوى  ل��رف��ع   ،2006 ع���ام  ال��ب��ي��ان��ات 
خ�صو�صية  ح���م���اي���ة  ب���اأه���م���ي���ة  ال����وع����ي 

البيانات ال�صخ�صية على م�صتوى االأفراد 
واالأعمال على حد �صواء من خالل اإطالق 
موؤمترات وح��وارات ت�صم االأط��راف ذات 
تبني  على  امل��ب��ادرة  ت�صجع  كما  العالقة، 
االأدوات التقنية والربامج احلديثة التي 
من �صاأنها تعزيز حتكم االأفراد ببياناتهم 
ال�صخ�صية، وتدعم القوانني والت�صريعات 
الوطنية حلماية اخل�صو�صية.  ويف ظل 
ال���ت���ق���دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي احل���ا����ص���ل على 
البيانات  قيمة  ارتفعت  العاملي،  امل�صتوى 
ال�صخ�صية بالن�صبة لل�صركات واملوؤ�ص�صات 
يف ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ض، االأم���ر 
الذي �صاعف من اأهمية حماية البيانات 
عن  اال���ص��ت��خ��دام  اإ���ص��اءة  م��ن  ال�صخ�صية 
ط��ري��ق ق��وان��ني وت�����ص��ري��ع��ات ت�����ص��ع اأطر 
ال���ت���زام���ات اجلهات  ت��ت�����ص��م��ن  وا����ص���ح���ة 
ال�صخ�صية  ال��ب��ي��ان��ات  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي 
عرب  ت�صاركها  اأو  امل��ح��ل��ي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

احلدود.

بتطبيق  املعنّية  التوجيهات  يف  امل��ح��ددة 
نظام التوطني يف القطاع امل�صريّف. ويدّل 
اأكرث من  االإماراتيني  املواطنني  ت�صكيل 
البنك  اأداء  على  املوظفني  م��ن   40%
توظيف  بفعالية  ي��ت��ع��ّل��ق  م��ا  يف  امل��م��ت��از 
التوطني  نالت جهود  فقد  االإماراتيني. 
الذي بذلها بنك الفجرية الوطني هذه 
ال�صنة تقديراً حني فاز بجائزة التوطني 
يف حفل توزيع جوائز جتربة املوظف يف 

اخلليج العربي هذا العام.

الرئي�ص التنفيذي حلديد االمارات : هدفنا 
توطني مهنة �صناعة احلديد يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

الرئي�ض  ال��رم��ي��ث��ي  غ��م��ران  �صعيد  اأك����د 
اأن  االم�����ارات  ح��دي��د  ب�صركة  التنفيذي 
الذي   2018 اأبوظبي  توظيف  معر�ض 
اأبوظبي  مركز  يف  ام�ض  فعالياته  ب���داأت 
اأدن���ي���ك ي��ع��د اأر�صا  ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض 
على  للتعرف  املواطنني  لل�صباب  خ�صبة 
�صوق  يحتاجها  ال��ت��ي  املتاحة  ال��وظ��ائ��ف 
يف  امل�صاركة  املوؤ�ص�صات  خالل  من  العمل 

احلدث .
لوكالة  ت�صريحات  يف  ال��رم��ي��ث��ي  ق���ال  و 
افتتاح  مب��ن��ا���ص��ب��ة  وام  االم�������ارات  اأن���ب���اء 
املعر�ض ام�ض اإن حديد االمارات طرحت 
فنية  وظيفة   50 م�صاركتها  خ��الل  من 
توطني  ه��دف��ه��م  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ���ص��اغ��رة 

مهنة �صناعة احلديد يف االإمارات.
العاملني  املواطنني  ع��دد  اأن  اىل  اأ�صار  و 
 470 اأك��رث من  يف حديد االم���ارات بلغ 
من  باملائة   21 ن�صبة  ي�صكلون  �صخ�صا 
�صابة   42 وج����ود  اإىل  الف��ت��ا  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
اماراتية من بني العاملني يف ال�صركة .. 
و اأكد �صعيهم اإىل رفع هذه الن�صبة لتبلغ 
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مكتوم بن حممد يلتقي باملدير التنفيذي ل�صركة اإي بي مولر القاب�صة
•• دبي -وام:

حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  التقى 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
مري�صك  روب���رت  بال�صيد  ام�����ض،  ظهر 
مولر  بي  اإي  ل�صركة  التنفيذي  املدير 
وذلك   ،»A.P.Moller« القاب�صة 

يف فندق الن�صيم جمريا بدبي.
حممد  بن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  ورح��ب 
روبرت  بال�صيد  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
م�صرياً  امل�����راف�����ق،  وال����وف����د  م���ري����ص���ك 
لتعزيز  دب��ي  اإم���ارة  م�صاعي  اإىل  �صموه 
وعلى  املجاالت  جميع  يف  اال�صتثمارات 
كافة االأ�صعدة مبا يعود على االقت�صاد 
على  �صموه  موؤكداً  ب��االزده��ار،  الوطني 
اجلهود البناءة واملبذولة لتحقيق روؤية 
عمل  بيئة  توفري  يف  احلكيمة  قيادتنا 
االأطر  م��ع  تتما�صى  وم��ث��ال��ي��ة  ق��اط��ب��ة 

العاملية.
اللقاء مناق�صة عدد من  وجرى خالل 
ون�صاطها  بال�صركة  املتعلقة  املوا�صيع 
بهدف  التعاون  �صبل  وبحث  العامل،  يف 

التو�صع  يف  ال�����ص��رك��ة  ت��ط��ل��ع��ات  حتقيق 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، ون��ق��ل مركز 
يف  التنمية  ب�صندوق  اخلا�ض  ال�صركة 

اأفريقيا اإىل دبي.
اأع���رب روب���رت مري�صك عن  م��ن جهته 
اإع��ج��اب��ه ب��دول��ة االإم�����ارات واإم����ارة دبي 
املجاالت،  ك��اف��ة  امل��ذه��ل يف  وب��ت��ط��وره��ا 
لل�صركات  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  ت��وف��ره  وم���ا 
كافة،  ال���ق���ط���اع���ات  يف  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

لالرتقاء وحتقيق طموحات االإمارة.
ال�صركة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
 ،1904 ع���ام  كوبنهاجن  يف  تاأ�ص�صت 
وت��ع��د م��ن اأك���رب ال�����ص��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
جمال احلاويات وال�صحن على م�صتوى 
الطاقة  اإىل قطاعي  باالإ�صافة  العامل، 
وال��ت��ن��ق��ي��ب ع��ن ال��ن��ف��ط، ومت��ل��ك اأكرب 
لنقل  “مري�صك”  ال��ع��امل  يف  اأ���ص��ط��ول 
وم�صوؤولة  البحرية،  احلاويات  و�صحن 

عن %18 من التجارة العاملية.
ع��ب��داهلل حممد  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء  ح�صر 
املالية  الرقابة  دائرة  غبا�ض مدير عام 
يف دب����ي، و����ص���ع���ادة ���ص��ل��ط��ان اأح���م���د بن 

الرئي�ض  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �صليم 
التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية 

االإمارات موا�صالت  يف  الكهربائية  واملركبات  النارية  الدراجات  تاأجري  عقود  % منو   20

بتوفري  يقوم  املركز  اأن  علي  اآل  واأو�صح 
51 مركبة كهربائية خلدمة اجلهات يف 
القطاعني احلكومي واخلا�ض كاملطارات 
الريا�صية  واالأن���دي���ة  احل����رة  وامل��ن��اط��ق 
والثقافية واملجمعات ال�صكنية والفنادق، 
الكهربائية  امل����رك����ب����ات  ب����ه  ت��ت��م��ت��ع  مل����ا 

الب�صمة  اأه��م��ه��ا خ��ف�����ض  امل��م��ي��زات  م���ن 
الكربونية واملحافظة على البيئة، وذلك 
يف خطوة تتما�صى مع جهود موا�صالت 

االإمارات يف تعزيز اال�صتدامة البيئية.
ويف �صاأن خدمة تاأجري الدراجات النارية، 
االإم�����ارات  اأن م��وا���ص��الت  اآل ع��ل��ي  اأف����اد 

واإمكاناتها  ج���ه���وده���ا  ك���اف���ة  ت�����ص��ت��ث��م��ر 
م�صافة  ق��ي��م��ة  ذات  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
حيث  توقعاتهم،  ي��ف��وق  مب��ا  ملتعامليها 
يف  اخت�صا�صاتها  و�صمن  املوؤ�ص�صة  تقوم 
قطاع النقل واملوا�صالت بتقدمي خدمات 
ملتعامليها من  النارية  الدراجات  تاأجري 
االأغذية  وق��ط��اع��ات  ال�����ص��ح��ن،  ���ص��رك��ات 
الت�صوق،  وم���راك���ز  امل��ط��اع��م،  قبيل  م��ن 
اجلملة  وجت��ار  التخزين،  وم�صتودعات 
واملفرق، وذلك من خالل اأ�صطوله الذي 

•• دبي-وام:

اأحدث مزاداتها  نظمت بور�صة دبي للطاقة ام�ض 
“�صومو”  العراقية  النفط  ت�صويق  �صركة  ل�صالح 
من  برميل  مليوين  من  املكونة  ال�صحنة  بيع  ومت 
دوالر   0.42 بلغت  بعالوة  اخلفيف  الب�صرة  خام 
اأمريكي للربميل ت�صاف اإىل اأ�صعار البيع الر�صمية 
املزاد  يف  �صركة   25 ���ص��ارك��ت  وق��د  م��ار���ض.  ل�صهر 
حيث مت تقدمي 16 عطاًء خالل نافذة زمنية تبلغ 

نظمت  قد  للطاقة  دب��ي  بور�صة  وكانت  دقيقتني. 
2018 مت من خاللها بيع  م��زادات خ��الل يناير 
ن��ف��وط خمتلفة مب��ا يف   3 6 م��الي��ني برميل م��ن 
ذلك مزيج خام ُعمان والب�صرة اخلفيف والثقيل، 
مليون   2 ح���وايل  قيمتها  بلغت  ع���الوات  حمققة 
م����زادات  من�صة  اإن�����ص��اء  مت  وق���د  اأم��ري��ك��ي.  دوالر 
بور�صة دبي للطاقة يف العام 2016 وذلك بهدف 
توفري اأول من�صة يف منطقة ال�صرق االأو�صط تتيح 

نظاماً للمزاد الفوري على ال�صلع ب�صكل �صفاف.

•• دبي–الفجر: 

االإم���������ارات ممثلة  م���وا����ص���الت  اأع���ل���ن���ت 
ب�������م���رك���ز ����ص���ف ال���������ص����ي����ارات وت����اأج����ري 
الدراجات النارية - اأحد مراكز االأعمال 
زيادة  حتقيق  ع��ن   - للموؤ�ص�صة  التابعة 
الدراجات  تاأجري  20% يف عقود  بن�صبة 
النارية واملركبات الكهربائية خالل عام 

2017، مقارنة بعام 2016.
وقال ال�صيد خالد يو�صف اآل علي مدير 
مركز �صف ال�صيارات وتاأجري الدراجات 
املتعاملني  ث��ق��ة  من���و  ظ���ل  يف  ال���ن���اري���ة: 
مبنظومة خدمات موا�صالت االإمارات، 
وحر�ض املركز على تقدمي خدمات عالية 
تناف�صية   قيمة  وذات  وال��ك��ف��اءة  اجل���ودة 
املركز  ج��ه��ود  اأث���م���رت  ف��ق��د  ملتعامليها، 
اجلديدة  العقود  ع��دد  يف  من��و  بتحقيق 
واملتجددة بن�صبة %20 يف عام 2017 
موؤكداً اأن املركز  مقارنة بعام 2016”، 
ع��ل��ى اأمت ا���ص��ت��ع��داد مل��وا���ص��ل��ة ال��ن��م��و مبا 
الر�صيدة  ين�صجم مع تطلعات احلكومة 
ب��ج��ودة اخل��دم��ات لت�صل اإىل  ل��الرت��ق��اء 

م�صتوى ال�صبعة جنوم.

اأن  نارية، مو�صحاً  دراج��ة   1441 يبلغ 
وتو�صيل  نقل  على  تعمل  املركبات  ه��ذه 
واالأطعمة  امل���ج���م���دة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد 
نقل  اإىل  اإ�صافة  الطازجة،  وامل�صروبات 
ال�صالمة  معايري  اأف�صل  وفق  املثلجات، 
الغذائية العاملية، م�صرياً اأن لدى املركز 
خ��دم��ة ت��وف��ري ���ص��ائ��ق ح��ي��ث ي��ب��ل��غ عدد 

�صائقي املركز 350 �صائق.
واأ�صاف اأن الدراجات النارية املخ�ص�صة 
لنقل االأغذية حتوي من خالل �صناديق 
للتحكم  اأن���ظ���م���ة  ع��ل��ى  االأغ����ذي����ة  ن��ق��ل 
اإبقاء  ل�صمان  احل���رارة  درج��ة  ومراقبة 
مالئمة  ال�صندوق  يف  احل���رارة  درج���ات 
كما  امل��ن��ق��ول��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����ادة  لطبيعة 
الذكية  ال��ت��ت��ب��ع  اأن��ظ��م��ة  اأي�������ص���اً  حت����وي 
وبطاقات  ���ص��ال��ك،  وب���ط���اق���ات   ،GPS
ب�صبك  ت��زوي��ده��ا  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال���وق���ود، 
لل�صائقني،  وخ����وذة  ل��ل��دراج��ة  احل��م��اي��ة 
ال�صائق  خ���دم���ة  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ع������الوة 
عمليات  خ�����الل  ال���ب���دي���ل���ة  وال�����دراج�����ة 
توفري  واأي�����ص��اً  االإج������ازات،  اأو  ال�صيانة 
اخلدمات على مدار ال�صاعة ويف خمتلف 

مناطق الدولة.

» موا�صفات« جتيز ا�صترياد 13 األف مركبة م�صتعملة م�صتوفية املوا�صفات

»الب�صرة اخلفيف« حتميل مار�ص يباع بعالوة
0.42 دوالر مبن�صة مزادات بور�صة دبي للطاقة

•• اأبوظبي-وام:

للموا�صفات  االإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  ك�����ص��ف��ت 
منحها  ع��ن  “موا�صفات”  وامل��ق��اي��ي�����ض 
األ���ف مركبة   13 م��واف��ق��ات ال���ص��ت��رياد 
م�صتعملة .. م�صرية اإىل ا�صتقبالها نحو 
37 األف عملية بحث عرب نظام البحث 
املراد  امل�صتعملة  امل��رك��ب��ات  ع��ن  ال��ذك��ي 

ا�صتريادها من اخلارج.
ع��ام هيئة  املعيني مدير  اهلل  واأك��د عبد 
واملقايي�ض  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  االإم����������ارات 
خا�صة  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  “موا�صفات” 
اأن  “وام”  االإم���������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
املركبات التي �صمح بدخولها اإىل الدولة 
املركبات  الرقابة على  تتوافق مع نظام 
حيز  دخ���ل  ال���ذي  امل�����ص��ت��وردة  امل�صتعملة 
دون  ل��ي��ح��ول  امل��ا���ص��ي  م��اي��و  يف  التنفيذ 
اإىل  تعر�صت  م�صتعملة  مركبات  وج��ود 
اأ�صرار ج�صيمة يف بلدانها وت�صكل خطراً 
ال����رك����اب.. وم����ا يرتبط  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى 
االقت�صاد  �صلبية على  تبعات  بذلك من 

الوطني وتناف�صية الدولة. وقال املعيني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة  اأن 
على  تدقيقاً  ال��دول  اأك��رث  اأ�صبحت من 
بال�صورة  احل����ي����اة  ج������ودة  م����وؤ�����ص����رات 
احلكومية  اجل��ه��ات  فيها  ت��ت��ع��اون  ال��ت��ي 
موؤ�صرات  حتقيق  اأج���ل  م��ن  االحت���ادي���ة 
2021 يف  االأجندة الوطنية لالإمارات 
م�صعى اإىل رفع تناف�صية الدولة اإقليمياً 
ال�صماح  يتم  حتى  اأن��ه  واأ���ص��اف  وعاملياً. 
اخلارج  من  م�صتوردة  م�صتعملة  ملركبة 
اأن  اأواًل  ينبغي  ال��دول��ة  اأ���ص��واق  ب��دخ��ول 
للرقابة  االإم��ارات��ي  النظام  م��ع  تتوافق 
عرب  امل�صتوردة  امل�صتعملة  املركبات  على 
نوعه  من  االأول  الذكي  البحث  حمرك 
بيانات  قاعدة  توفري  حيث  من  اإقليمياً 
مركزية وموثوقة ميكن الو�صول اإليها 
ب�صهولة ودقة وب�صكل تلقائي من قواعد 
ب��ي��ان��ات ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة ع��امل��ي��ة تتمتع 
باأعلى درجات امل�صداقية يف بلدان املن�صاأ 
يوفر مرجعية  امل��رك��ب��ات مب��ا  ت��وري��د  اأو 
قبل  امل��رك��ب��ات  ه��ذه  يف  للتدقيق  مهمة 

ال�صماح با�صتريادها. و�صدد املعيني على 
اأن الهيئة ت�صع م�صاألة تعزيز االقت�صاد 
اإطار  �صمن  رئي�صة  ك��اأول��وي��ة  ال��وط��ن��ي 
املوا�صفات  اإ����ص���دار  خ���الل  م��ن  عملها، 
جمال  يف  واللوائح  واالأنظمة  القيا�صية 
والبيئية  ال�صحية  واحلماية  ال�صالمة 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات واخل������دم������ات، وال���رق���اب���ة 
الدولة،  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  تطبيقها  ع��ل��ى 
اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  مع  بالتن�صيق 
يف ك���ل اإم������ارة. وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة االإم�����ارات 
“موا�صفات”  واملقايي�ض  للموا�صفات 
م�صتهلكني  م���ن  ع����دة  ����ص���ك���اوى  ت��ل��ق��ت 
وجتار تفيد باأن مركبات م�صتعملة يتم 
ا�صتريادها من اخلارج تفتقد اإىل عوامل 
وتت�صبب  ال�صرورية  وال�صالمة  االأم��ان 
على  وت�صكل خطراً  ح��وادث مرورية  يف 

امل�صتهلكني والبنية التحتية.
ك��م��ا اك��ت�����ص��ف ب��ع�����ض امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني بعد 
ا�صترياد املركبات من اخلارج اأنها ملغاة 
غرق  اإىل  تعر�صها  نتيجة  املن�صاأ  بلد  يف 
اأو احرتاق اأو اأنواع اأخرى من احلوادث 

على  ت�صكل خطراً  وبالتايل  اجل�صيمة.. 
التاأمني  بولي�صات  وخم��اط��رة  املجتمع 

وتهدد املمتلكات العامة واخلا�صة.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع���ل���ى ذل�����ك اأك������د م���دي���ر عام 
“موا�صفات” اإن الهيئة بحثت ال�صكاوى 
اأث���ن���اء عملية  وط����رق ح��ل��ه��ا وت��و���ص��ل��ت 
وج���ود مركبات  اإىل  وال��ت��ح��ري  ال��ب��ح��ث 
تباع يف اأ�صواق الدولة قبل تطبيق القرار 
بنظريتها  مقارنة  جداً  متدنية  باأ�صعار 
اأقل   15% اإىل  ت�صل  وبن�صبة  املحلية 
“موا�صفات”  ت��ل��ق��ت  ح��ي��ث  ال�����ص��ع��ر  يف 
البع�ض  �صكاوى ومالحظات حول قيام 
بيعها  واإع��ادة  معيبة  مركبات  با�صترياد 
علمه  رغ��م  احتيالية  بطرق  ال��دول��ة  يف 
ت��زي��د ع���ن قيمتها  ب��ع��ي��وب��ه��ا وب��اأ���ص��ع��ار 
 .400% اإىل  ت�����ص��ل  ب��ن�����ص��ب  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
البحث  حم��رك  اأن  اإىل  املعيني  واأ���ص��ار 
الذكي الذي اأطلقته الهيئة اأ�صدر حتى 
نهاية العام املا�صي، موافقات الأكرث من 
م�صتوردة  م�صتعملة  م��رك��ب��ة  األ���ف   13
م��ن اخل���ارج يف ح��ني رف�ض دخ��ول نحو 
ال�صلبي  1300 مركبة ب�صبب تاأثريها 
اأو  للم�صتهلك  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ح��ة  ع��ل��ى 
به  تت�صبب  قد  ما  كذلك  البيئة  تلويث 
من خ�صائر ل�صركات التاأمني الوطنية. 
واعترب اأن حمرك البحث الذكي، حمى 
كثرية،  �صلبية  مم��ار���ص��ات  م��ن  ال���دول���ة 
خ�����ص��و���ص��اً ع��ن��دم��ا ي���دق���ق امل��ج��ت��م��ع يف 
االأنواع ال�صبعة التي مت حظر ا�صتريادها 
التي  املركبات  من اخل��ارج والتي ت�صمل 
تعر�صت للغرق جراء تعر�صها الإع�صار 
اأو في�صانات اأو غريها من املركبات التي 
اأعطال فنية  اإ�صالحها نتيجة  ال ميكن 
واملركبات ذات العيب امل�صنعي واملركبات 
ال���ت���ي ت��ع��ر���ص��ت حل�����وادث ���ص��دي��دة ومت 

اإلغاوؤها واخلردة والغارقة واملفككة.
للموا�صفات  االإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  وب������داأت 
التطبيق  “موا�صفات”  وامل��ق��اي��ي�����ض 

االإلزامي للقرار يف �صهر مايو من العام 
بقاعدة  الهيئة  ترتبط  حني  يف  املا�صي 
ب��ي��ان��ات م��رك��زي��ة ل��دى ج��ه��ات حكومية 
م��وث��وق��ة يف ب��ل��دان ت��وري��د امل��رك��ب��ات يف 
اخلارج وهي اإجراءات ت�صب يف م�صلحة 
على  اإي��ج��اب��ي��ة  ت��ب��ع��ات  ول��ه��ا  امل�صتهلك، 
م���وث���وق���ي���ة ����ص���وق جت������ارة امل���رك���ب���ات يف 
االإمارات، خ�صو�صاً اأنها حتمي امل�صتهلك 
ملتطلبات  م�صتوفية  غ��ري  مركبات  م��ن 
ال�����ص��الم��ة ال��رئ��ي�����ص��ة، وت��ق��ل��ل احل����وادث 
املرورية، وكذلك النتائج املالية املرتتبة 

عن هذه احلوادث.
للموا�صفات  االإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  وت���ف���رق 
املركبات  بني  “موا�صفات”  واملقايي�ض 
وغريها  اال�صتخدام  لغر�ض  امل�صتوردة 
اإذ  ا���ص��ت��رياده��ا كقطع غ��ي��ار..  ال��ت��ي يتم 
ا�صترياد  على  الهيئة  م��واف��ق��ة  تتطلب 
مركبة لال�صتخدام اأن تكون خالية من 
املذكورة..  ال�صبعة  اجل�صيمة  االأ���ص��رار 
امل���رك���ب���ات فهي  اأم����ا م���ا دون ذل����ك م���ن 
ت�صجل لغر�ض ا�صتخدامها كقطع غيار 
وال  اخل�����ارج  اإىل  ال��ت�����ص��دي��ر  الإع�����ادة  اأو 
يف  ا�صتخدامها  اأو  برتخي�صها  ي�صمح 

الدولة.

للمجل�ض  ال����ع����ام  االأم�������ني  ال��ب�����ص��ط��ي 
التنفيذي الإمارة دبي.

رئ��ي�����ض م��وؤ���ص�����ص��ة امل���وان���ئ واجل���م���ارك 
عبداهلل  و����ص���ع���ادة  احل������رة،  وامل��ن��ط��ق��ة 

مليون درهم قيمة  830
ت�صرفات العقارات يف دبي ام�ص

•• دبي-وام:

اأك��رث من  حققت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة االأرا���ص��ي واالأم���الك يف دب��ي 
830 مليون درهم حيث �صهدت الدائرة ام�ض ت�صجيل 161 مبايعة بقيمة 
310 ماليني درهم منها 20 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 124 مليون درهم و 

141 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 186 مليون درهم.
25 مليون درهم يف منطقة الرب�صاء  االأرا�صي بقيمة  اأهم مبايعات  وج��اءت 
الرب�صاء  منطقة  يف  دره��م  مليون   24 بقيمة  مبايعة  تليها  الثالثة  جنوب 
الرب�صاء  منطقة  يف  دره��م  مليون   22 بقيمة  مبايعة  تليها  الثالثة  جنوب 
عدد  حيث  م��ن  املناطق   2 ال�صفا  وادي  منطقة  وت�����ص��درت  الثالثة.  ج��ن��وب 
املبايعات اإذ �صجلت 4 مبايعات بقيمة 9 ماليني درهم وتلتها منطقة ور�صان 
االأوىل بت�صجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ماليني درهم وثالثة يف الرب�صاء جنوب 
باأهم  يتعلق  وفيما  دره��م.  مليون   70 بقيمة  مبايعات   3 بت�صجيلها  الثالثة 
مبايعات ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم مبنطقة جزيرة 
2 كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة 
واأخ��ريا مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن 
را�صد. وت�صدرت منطقة مر�صى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق 
وتلتها منطقة جبل  درهم  45 مليون  بقيمة  25 مبايعة  �صجلت  اإذ  والفلل 
علي االأوىل بت�صجيلها19 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة يف اخلليج 
التجاري بت�صجيلها 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم. و�صجلت الرهونات 
489 مليون  اأرا���ض بقيمة  25 رهن  520 مليون درهم منها  قيمة قدرها 
اأهمها مبنطقة  31 مليون دره��م وك��ان  دره��م و31 رهن فلل و�صقق بقيمة 
منطقة  يف  واأخ���رى  دره���م  مليون   206.7 بقيمة  الثانية  ج��ن��وب  ال��رب���ص��اء 

احلبية االأوىل بقيمة 119.3 مليون درهم.

بلدية دبي تطلق اأكرب م�صروع عاملي 
لتحويل النفايات ال�صلبة اإىل طاقة

•• دبي -وام:

اأطلق �صعادة املهند�ض ح�صني نا�صر لوتاه مدير عام بلدية دبي م�صروع اأكرب 
حمطة ملعاجلة النفايات ال�صلبة وحتويلها اإىل طاقة يف العامل.

النفايات  1.8 مليون طن من  يقارب  ما  اال�صرتاتيجي  امل�صروع  و�صيعالج 
طاقة  وت��وف��ري  واط  ميغا   185 ت��ع��ادل  كهربائية  اإنتاجية  ب�صعة  �صنويا 
نظيفة وم�صتدامة ل� 120 األف وحدة �صكنية يف اإمارة دبي. جاء ذلك عقب 
للم�صروع  املنفذة  ال�صركات  وجمموعة  دب��ي  بلدية  ب��ني  االتفاقية  توقيع 
الذي  ال�صحفي  املوؤمتر  بي�صك�ض خالل  انفي  و�صركة  هيتا�صي  �صركة  وهم 
املنتدب  الع�صو  الطاير  �صعيد  �صعادة  بح�صور  واأقيم  املنا�صبة  بهذه  عقده 
الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وحتدث فيه اإىل جانبه كل من 
ممثلي ال�صركات املنفذة للم�صروع وهم ميت�صي كواهارا رئي�ض جمل�ض اإدارة 
هيتا�صي زو�صن انوفا وريك فاندينبريغ مدير تنفيذي �صركة اإنفي بي�صك�ض. 
وياأتي امل�صروع متا�صيا مع روؤية البلدية لعام 2021 لبناء مدينة �صعيدة 
اأجل  وم��ن  ال��رائ��دة  اال�صتدامة  مم��ار���ص��ات  تطبيق  خ��الل  م��ن  وم�صتدامة 
املوارد  ا�صتدامة  البيئة وتعزيز  اأهدافها اال�صرتاتيجية من حماية  حتقيق 
الطبيعية واإدارة النفايات املتكاملة وحتويل 100 باملائة من النفايات عن 
حتقيق  يف  كبري  ب�صكل  �صت�صاهم  والتي   2030 عام  بحلول  الطمر  م�صار 
اإنتاج  اإجمايل  من  باملائة   75 لتوفري  النظيفة  للطاقة  دبي  ا�صرتاتيجية 
2050 مما  ع��ام  النظيفة بحلول  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  م��ن  دب��ي  ال��ط��اق��ة يف 
يقلل من انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون يف املدينة. وذكر لوتاه اأن امل�صروع 
ا�صتدامة  ال��ع��امل  م��دن  اأك���رث  ت�صبح  اأن  يف  دب��ي  روؤي���ة  �صيدعم  ال��ت��اري��خ��ي 
هي  امل�صروع  ه��ذا  �صيحققها  التي  اال�صرتاتيجية  املحاور  اأه��م  وم��ن  وذك��اء 
املحافظة على البيئة وخف�ض االنبعاثات الكربونية وحتويل النفايات عن 
م�صار الطمر واإعادة ا�صتثمار االأرا�صي وحتقيق ا�صرتاتيجية دبي للتحول 
امل�صروع يعد االأول من نوعه يف العامل  اأن  نحو الطاقة النظيفة. واأ�صاف 
ت�صييدها  �صيتم  والتي  النفايات  معاجلة  يف  اال�صتيعابية  القدرة  حيث  من 
وتنفيذها على دفعة واحدة ومن خالل درا�صة التقنيات العاملية والبدائل 
املتوفرة و�صاحبة الريادة يف هذا املجال مت اختيار ائتالف هيتا�صي اليابانية 
لتنفيذ  العاملية  البلجيكية  بي�صيك�ض  وبال�صراكة مع  ال�صوي�صرية  انوفا  مع 
حتول  بكفاءة  ويعمل  ور�صان  منطقة  يف  يقع  وال��ذي  الفريد  امل�صروع  ه��ذا 
حراري تزيد عن 28 باملائة وتعد من اأعلى الن�صب العاملية يف هذا املجال 

. و�صيتم االنتهاء من االأعمال الهند�صية والت�صييد يف مطلع عام 2020 
الريادي  للحفاظ على مركزها  ت�صعى قدما  االإم��ارات  دولة  اأن  اإىل  واأ�صار 
الر�صيدة  القيادة  بحنكة  دبي  مدينة  ت�صدرته  والتي  ال��دول  بني  واملتقدم 
مما  وم�صتدامة  ذكية  كمدينة  املنطقة  يف  واالبتكار  التقدم  م�صرية  لتقود 
جعلها حتتل مركز الريادة وال�صدارة ومدينة ت�صبو اإليها االأنظار كوجهة 
واالقت�صادية  واال�صتثمارية  ال�صياحية  املجاالت  كافة  يف  ومتفردة  عاملية 
وتطويرها مبا  تاأهيلها  واإع��ادة  التقنيات  اأح��دث  ا�صتجالب  على  وحر�صت 
م�صدرا  جعلها  مم��ا  للمنطقة  والبيئية  الت�صغيلية  ال��ظ��روف  م��ع  يتوافق 

الإعادة ت�صدير التقنية .
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مليار درهم عقود مل�ساريع من املقرر تنفيذها يف العام 2018  16

دبي ت�صت�صيف فعاليات الدورة الثانية ع�صرة من موؤمتر ال�صكك احلديدة يف ال�صرق االأو�صط

�صوق دبي املايل يرحب باإدراج اأ�صهم » االإثمار القاب�صة « البحرينية

•• دبي-الفجر:

تنطلق  ال�صركات،  من  كبرية  مب�صاركة 
ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة احل���ادي���ة ع�����ص��رة من 
ال�صرق  يف  احل��دي��دي��ة  ال�صكك  م��وؤمت��ر 
لقطاع  االأك������رب  ال��ف��ع��ال��ي��ة  االأو������ص�����ط، 
االأو�صط  ال�صرق  يف  احلديدية  ال�صكك 
و�صمال اإفريقيا ومنطقة جنوب وو�صط 
اآ�صيا، يف 12 مار�ض املقبل يف مركز دبي 
الدويل للموؤمترات واملعار�ض، وت�صتمر 

ملدة يومني.
امل��وؤمت��ر برعاية كرمية م��ن �صمو  ُي��ق��ام 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان، نائب 
ال������وزراء وزي����ر �صوؤون  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  يف  ال��رئ��ا���ص��ة 
املتحدة، وبالتعاون مع الهيئة االحتادية 
للموا�صالت الربية والبحرية و  وزارة 

تطوير البنية التحتية. 
وي�صهد املوؤمتر يف دورته للعام 2018 
اإقبااًل كبرية من قبل عار�صني �صابقني 
وعاملية  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حم��ل��ي��ة  و����ص���رك���ات 
اأكرث  اأم��ام  املجال  يف�صح  ما  للت�صجيل، 
من  ودول��ي��ة  اإقليمية  ج��ه��ة   290 م��ن 
ال�صكك  وم���ق���اويل  وم������زّودي  م�����ص��ّغ��ل��ي 
احلديدية لعر�ض خدماتها اأمام ال�صراء 
اأعمالها.  ���ص��ب��ك��ة  وت��ع��زي��ز  امل��ح��ت��م��ل��ني 
ال�صابقني  ال��ع��ار���ص��ني  ن�صبة  وو���ص��ل��ت 
امل�صاركني يف دورة هذا العام اإىل 64% 
ح��ت��ى ال���ي���وم، وت�����ص��م ال��ق��ائ��م��ة ك��ل من 
ريل،  واإك�ض  للقطارات،  االحت��اد  �صركة 
هايربلوب،  وف���ريج���ن  وج��ري��ن��ربي��ي��ه، 
وبروغري�ض  واأي����ك����وم،  اإف،  اإي����ه  و���ص��ي 
اململكة  الدولية يف  التجارة  ريل ودائرة 

املتحدة.
اإط��ار جهودها  امل�صاركة يف  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ل��ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع��ل��ى ال������دور ال���ذي 
تلعبه لتح�صني نظم ال�صكك احلديدية 

املجال  يفتح  ما  للنقل،  التحتية  البنية 
�صكك  �صبكة  ب��ن��اء  ع��ل��ى  للعمل  اأم��ام��ن��ا 
اأعلى  م��ع  تتما�صى  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ح��دي��دي��ة 

معايري اجلودة وال�صالمة والكفاءة. 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��االإ���ص��اف��ة، ح��ر���ص��ت 
املوؤمتر  برنامج  تطوير  على  للمعر�ض 
اجتاهات  ملناق�صة  العام  لهذا  دورت��ه  يف 
قطاع ال�صكك احلديدة وتلبية االهتمام 
املتزايد يف هذا املجال. وي�صمل الربنامج 
نظم  ت�صتعر�صان  جديدتني  جل�صتني 
تذاكر  اإ�صدار  ونظم  الركاب  معلومات 
امل�صافرين  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ال��ن��ق��ل 
ت�صميم  مّت  ب��االإ���ص��اف��ة،  ال��ع�����ص��ري��ني. 
التفاعلية  اجل���ل�������ص���ات  م����ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
التكنولوجية،  ال���ت���ح���ّوالت  مل��ن��اق�����ص��ة 
م�صاريع  عقود  ح��ول  امل�صتجدات  واأب��رز 
يف  منحها  املخطط  احلديدية  ال�صكك 

وا�صتعرا�ض خططها امل�صتقبلية.
وتعليقاً على اأهمية املوؤمتر، قال معايل 
الدكتور عبد اهلل بلحيف النعيمي، وزير 
تطوير البنية التحتية ورئي�ض جمل�ض 
للموا�صالت  االحت���ادي���ة  الهيئة  اإدارة 

الربية والبحرية:
يف  احل��دي��دي��ة  ال�صكك  م��وؤمت��ر  يوا�صل 
املبتكرين  ا�صتقطاب  االأو���ص��ط  ال�صرق 
واجلهات  ال����ق����رار  و����ص���ن���اع  ال��ع��امل��ي��ني 
املوؤثرة يف القطاع، ما يعزز من اأهميته 
ك��م��ن�����ص��ة م���ث���ال���ي���ة جت���م���ع ن���خ���ب���ة من 
والتقنيات  ال�����روؤى  مل�����ص��ارك��ة  اخل�����رباء 
لتطوير  ال�صرورية  ال�صراكات  واإب���رام 
قطاع ال�صكك احلديدية. ونحن نفخر 
باإ�صهاماتنا الكبرية لتوفري من�صة تتيح 
وتعزيز  احللول  وطرح  امل�صاكل  حتديد 
يف  املبتكرة  التقنيات  وتطوير  التعاون 

دوالر  مليار   16 بقيمة   2018 العام 
االأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  اأم���ريك���ي 
لتقرير  وف��ق��اً  وذل���ك  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�صمال 
�صركة  ع��ن  ال�صادر  احلديدية  ال�صكك 

ميد 2018.  
بدوره، عّلق جيمي هو�صي، املدير العام 
وهي  االأو�صط،  ال�صرق  تريابني  ل�صركة 

مة للمعر�ض قائاًل:  اجلهة املنظِّ
ال�صكك  ق��ط��اع  ي��ن��م��و  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  احلديدية 
و����ص���م���ال اإف���ري���ق���ي���ا ب��ن�����ص��ب��ة ت���ف���وق 3 
االأربعة  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  �صنوياً  باملئة 
م�صاريع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  نتيجة  ال��ق��ادم��ة 
عديدة مببالغ طائلة. وت�صّم االإمارات 
جمموعة  اأك��رب  ث��اين  املتحدة  العربية 
من م�صاريع النقل يف ال�صرق االأو�صط، 
 15 والعمل على  التخطيط  يتم  حيث 

 13.9 بقيمة  حديدية  �صكك  م�صروع 
مليار دوالر اأمريكي اعتباراً من نوفمرب 
2017. ومت�صي احلكومات االإقليمية 
ال�صكك  م�������ص���اري���ع  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ق�����دم�����اً 
امل�صاريع  اأّن  ك��م��ا  امل��ح��ل��ي��ة،  احل��دي��دي��ة 
املتعرّثة �صت�صتعيد ن�صاطها من جديد. 
بالتايل، ُيعّد موؤمتر ال�صكك احلديدية 
يف ال�صرق االأو�صط املكان االأمثل للتعّلم، 
وبناء العالقات واقتنا�ض فر�ض اأعمال 

جديدة.
م�صاركة  اأي�����ص��اً  امل���وؤمت���ر  وي�����ص��ه��د  ه���ذا 
القطاع من  اخل���رباء يف  م��ن  جمموعة 
اأوروبا، والهند، وال�صرق االأو�صط واآ�صيا، 
اخل�صخ�صة،  ح���ول  اأف��ك��اره��م  مل�����ص��ارك��ة 
م�صتقبل  وري��ادة  والع�صرنة  والرقمنة، 
التنقل 4.0 على مدى يومني زاخرين 
بالكلمات، واملناق�صات املفتوحة وجل�صات 

تبادل البحوث.
يف  الرئي�صيني  املتحّدثني  قائمة  ت�صمل 
�صهر اأغ�صط�ض كل من: �صعادة الدكتور 
عبد اهلل بلحيف النعيمي، وزير تطوير 
اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  التحتية  البنية 
الربية  للموا�صالت  االحت��ادي��ة  الهيئة 
املتحدة؛  العربية  االإم���ارات  والبحرية، 
وزير  ب��وم��ار،   - غوميز  خوليو  ���ص��ع��ادة 
والنقل  التحتية  البنية  وزارة  ال��دول��ة، 
واالإ����ص���ك���ان، اإ���ص��ب��ان��ي��ا؛ رول����ف ه����اردي، 
التكنولوجيا،  م��وظ��ف��ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
هولوي،  هرنيك  اأمل��ان��ي��ا؛  ب��ان،  دويت�صه 
امل���دي���ر ال���ع���ام، امل��ف��و���ص��ي��ة االأوروب����ي����ة، 
مدير  نائب  العكر�ض،  الوليد  بلجيكا؛ 
الهيئة  يف  وامل�����ص��اري��ع  ال���ربام���ج  ق�����ص��م 
العليا لتطوير مدينة الريا�ض، اململكة 
واأح����م����د جا�صم  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
باالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  املن�صوري، 
االإم����ارات  ل��ل��ق��ط��ارات،  االحت���اد  ل�صركة 

العربية املتحدة.

مليار درهم اأرباح   10.92
بنك اأبوظبي االأول يف 2017

•• اأبوظبي-وام:

حقق بنك اأبوظبي االأول اأرباحا �صافية قيمتها 10.92 مليار درهم يف 2017 
االندماج  تكاليف  با�صتثناء   “ للمجموعة  امل��ع��ّدل  االأرب����اح  ���ص��ايف  ارت��ف��ع  فيما 
وا�صتهالك االأ�صول غري امللمو�صة املتعلقة باالندماج بقيمة 336 مليون درهم” 
%18 مقارنة مع الربع الثالث من  2017 بن�صبة  خالل الربع االأخ��ري لعام 
بح�صب  وذل��ك   2016 من  االأخ��ري  بالربع  مقارنة   6% وبن�صبة  نف�صه،  العام 

النتائج املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017.
عام  يف  دره��م   1.0 م��ع  مقارنة  دره��م   0.96 ال�صهم  على  العائد  قيمة  وبلغت 
بن�صبة   2017 االأخ��ري من  الربع  املجموعة يف  اإي���رادات  ارتفعت  فيما   2016
%10 بف�صل زخم االأعمال كما بلغت اإي��رادات املجموعة 19.53 مليار درهم 
خالل 2017.و اأو�صي جمل�ض االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بقيمة 0.70 درهم 
لل�صهم، ليبلغ اإجمايل قيمة التوزيعات 7.6 مليار درهم لعام 2017، وهي اأعلى 

مما مت توزيعه قبل االندماج بن�صبة ارتفاع بلغت %11 مقارنة مع 2016.
كما بلغت قيمة التوفري يف التكاليف العامة ما يقارب 500 مليون درهم خالل 
العام االأول لالندماج حيث تتم اإدارة تكاليف االندماج ب�صكل دقيق وحمكم و بلغ 
�صايف القرو�ض وال�صلفيات 330.5 مليار درهم، بارتفاع ن�صبته %1 مقارنة مع 
نهاية الربع الثالث من 2017 فيما بلغت ودائع العمالء 395.8 مليار درهم 
2017 ومقارنة  الثالث من عام  الربع  نهاية  %4 مقارنة مع  ن�صبته  بارتفاع 

كذلك مع نهاية الربع االأخري من عام 2016.
، رئي�ض  اآل نهيان م�صت�صار االأم��ن الوطني  زاي��د  ال�صيخ طحنون بن  وق��ال �صمو 
جمل�ض اإدارة بنك اأبوظبي االأول: متثل النتائج التي حققها بنك اأبوظبي االأول 
ا�صرتاتيجية  االن��دم��اج هو خطوة  ق��رار  اأن  2017 خري دليل على  ع��ام  خ��الل 
نابعة من روؤية م�صتقبلية ارتكزت ب�صكل رئي�صي على خطوات مدرو�صة ومعطيات 
واقعية.. تلك الروؤية التي نتج عنها اأكرب بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
والتي �صعى من خاللها كال الكيانني امل�صرفيني املندجمني اإىل امل�صاهمة يف دعم 
القوة  نقاط  واال�صتفادة من  اإمكانياتهما،  الوطني من خالل توحيد  االقت�صاد 

لدى كل منهما.
اإ�صافية  اإيجابية  االأول للبنك من حتقيق قيمة  العام  واأ�صاف �صموه: متكّنا يف 
مل�صاهمينا وعمالئنا وموظفينا على الرغم من التحديات التي يواجهها ال�صوق. 
بالن�صبة  امل�صتقبلية  النمو  م�صرية  يف  خطواتنا  اأوىل  املحققة  النتائج  ومتثل 

مل�صاهمينا.
 0.70 بقيمة  نقدية  اأرب��اح  بتوزيع  االأول  اأبوظبي  بنك  اإدارة  جمل�ض  اأو�صى  و 
وت�صكل هذه  2017؛  دي�صمرب   31 املنتهية يف  املالية  ال�صنة  لل�صهم عن  دره��م 
النقدية  االأرب��اح  توزيعات  اإجمايل  درهم  مليار   7.6 قيمتها  البالغة  التوزيعات 

للعام االأول لبنك اأبوظبي االأول، بارتفاع 
ن�صبته %11 مقارنة مع عام 2016؛ 
وهي اأعلى قيمة للتوزيعات املقدمة من 
ك���ال ال��ب��ن��ك��ني امل���دجم���ني، االأم�����ر الذي 
من  املحققة  اال�صرتاتيجية  على  يوؤكد 

االندماج. 
اإىل  امل��ق��رتح��ة  االأرب����اح  ت��وزي��ع  ويخ�صع 
موافقة اجلمعية العمومية للم�صاهمني، 
واملقرتح عقد اجتماعها يف اأبوظبي يوم 

االأحد املوافق 25 فرباير 2018.
�صموه موا�صلة حتقيق مزيد من  واأك��د 
النجاحات خالل الفرتة القادمة، خا�صة 
العليا  واإدارت��ه  البنك  اإدارة  واأن جمل�ض 
تفاوؤلية،  بنظرة  امل�صتقبل  اإىل  يتطلعون 

وكلنا ثقة باأننا نخطو جتاه الطريق ال�صحيح الذي يدعم م�صرية منونا«.
اأبوظبي  التنفيذي ملجموعة بنك  الرئي�ض  من جانبه، قال عبد احلميد �صعيد، 
االأول: نفخر اليوم باالإعالن عن النتائج التي حققها بنك اأبوظبي االأول خالل 
عامه االأول كاأكرب بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة؛ حيث بلغ �صايف االأرباح 
تكاليف  با�صتثناء  2017، وذلك  لعام  درهم  11.52 مليار  للمجموعة  املعّدل 
 601 بقيمة  باالندماج  املتعلقة  امللمو�صة  غري  االأ���ص��ول  وا�صتهالك  االن��دم��اج 
مليون درهم يف 2017، ومبا مياثل ما حققه البنكان عام 2016 على الرغم 

من حتديات االأ�صواق املالية العاملية.
واأ�صاف لقد اأحرز بنك اأبوظبي االأول تقدماً ملمو�صاً يف م�صرية االندماج خالل 
وقت وجيز؛ حيث حقق النتائج املرجوة من االندماج قبل املوعد املحدد، وبلغت 
قيمة التوفري يف التكاليف العامة ما يقارب 500 مليون درهم. ف�صاًل عن ذلك، 
ونقاط  الفروع  من  ع��دد  يف  كامل  ب�صكل  اجلديدة  املوؤ�ص�صية  الهوية  اعتماد  مت 
التوا�صل مع العمالء على ال�صعيدين املحلي والدويل، ومن املقرر االنتهاء من 
اإجراءات اعتمادها ب�صكل كامل بحلول نهاية العام احلايل. كما انتهينا من و�صع 
وتوحيد  للمجموعة  الت�صغيلي  والنموذج  التنظيمي  للهيكل  النهائية  ال�صيغة 
فروعنا  �صبكة  درا���ص��ة  نوا�صل  الراهنة،  املرحلة  ويف  املخاطر.  واأط��ر  �صيا�صاتنا 
الكفاءة واالإنتاجية �صمن خمتلف جماالت  االإداري��ة لتعزيز  املحلية ون�صاطاتنا 
البنك  ا�صرتاتيجية  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  اإقليمياً  التو�صع  منطلق  وم��ن  االأع��م��ال، 
اململكة  يف  التواجد  على  عملية  وبخطوات  حالياً  نعمل  فاإننا  للنمو  امل�صتقبلية 
ال�صوق  يف  م�صتقبلية  وروؤي���ة  تطور  من  نلم�صه  ملا  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

امل�صرفية هناك«.
ويوا�صل بنك اأبوظبي االأول اإحراز تقدم ملمو�ض نحو حتقيق االأهداف املحددة 
اخلطة  وفق  ال�صري  على  تركيزه  وبف�صل  االندماج.  مل�صرية  املو�صوعة  واخلطة 
املو�صوعة؛ جنح البنك يف حتقيق االإجنازات املحددة لعام 2017، ومن �صمنها 
االنتهاء من اعتماد الهوية املوؤ�ص�صية اجلديدة ل�صبكة فروعنا وقنوات التوا�صل 
الرقمية واملبا�صرة مع العمالء خالل الربع االأخري من العام 2017. ويف حني 
يقوم البنك مبراجعة ا�صرتاتيجية �صاملة لعملياته الدولية، فاإنه يوا�صل العمل 
على اعتماد الهوية املوؤ�ص�صية اجلديدة على م�صتوى �صبكة فروعه الدولية. كما 
اخلطة  وبح�صب  ملحوظاً  تقدماً  البنك  يف  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  اأح��رزت 
املو�صوعة، والتي من املقرر اإمتامها بحلول نهاية العام احلايل 2018، االأمر 
اأكان ذلك  اأكرب، �صواء  الذي �صيتيح للبنك اال�صتفادة من مزايا االندماج ب�صكل 

من حيث التكلفة اأم االإيرادات.
العامة مبا  التكاليف  التوقعات حيث حقق توفريا يف  اأبوظبي االأول  وفاق بنك 
يحافظ  ذل��ك،  مع  وبالتزامن   .2017 ع��ام  خ��الل  دره��م  مليون   500 يقارب 
اإدارت��ه احلكيمة لتكاليف االندماج، والتي ارتفعت يف الربع االأخري  البنك على 

من عام 2017 نتيجة لت�صارع عملية االندماج.
للمعايري  وف��ق��اً  ال�صراء”  �صعر  “تخ�صي�ض  عملية  اإمت���ام  على  البنك  و���ص��ارف 
دي�صمرب   31 يف   ”3 امل��ال��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  الإع����داد  ال��دول��ي��ة  “املعايري  املحا�صبية 
2017، ومن غري املتوقع وجود تغيريات حمورية على قيمة �صايف اأ�صول بنك 
“تخ�صي�ض  عملية  ح��ددت  وق��د   .2018 مار�ض   31 بحلول  الوطني  اأبوظبي 
�صعر ال�صراء” قيمة ال�صهرة للعالمة التجارية للبنك عند 19.9 مليار درهم 
نتيجة االندماج، مبا يف ذلك االأ�صول غري امللمو�صة التي بلغت 2.6 مليار درهم، 
138 مليون  12 عاماً، حيث مت �صرف  اإطفائها خالل فرتة  والتي من املقرر 
درهم خالل الربع االأخري من عام 2017 واملتعلقة بالت�صعة اأ�صهر االأوىل من 

االندماج.

•• دبي -وام:

اإدراج  امل��ايل ام�ض ع��ن  اأع��ل��ن �صوق دب��ي 
اإحدى  القاب�صة  االإث��م��ار  �صركة  اأ�صهم 
مملكة  يف  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 

البحرين.
وب��اإدراج �صركة االإثمار القاب�صة يرتفع 
املالية املدرجة يف  اإجمايل عدد االأوراق 
عامة  م�صاهمة  �صركة   66 اإىل  ال�صوق 
كما يرتفع عدد �صركات االإدراج املزدوج 
�صركات   5 بينها  م��ن  ���ص��رك��ة   16 اإىل 
املكانة  ي���ع���زز  ال�����ذي  االأم������ر  ب��ح��ري��ن��ي��ة 
اإدراج  املايل كوجهة  الرائدة ل�صوق دبي 
ال�صركات  بالن�صبة للعديد من  مف�صلة 

الرائدة حمليا واإقليميا.
اإبراهيم  ع��ب��داالإل��ه  ال�����ص��ي��د  ق���رع  وق���د 
�صركة  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  القا�صمي 
ال�صوق  افتتاح  جر�ض  القاب�صة  االإثمار 
اإيذانا باإدراج االأ�صهم يف �صوق دبي املايل 
رئي�ض  ك��اظ��م  عي�صى  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور 
جمل�ض اإدارة ال�صوق اإىل جانب عدد من 

كبار امل�صوؤولني من اجلانبني.
ي�صعدنا  ك��اظ��م:  عي�صى  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
االإثمار  �صركة  اأ�صهم  ب���اإدراج  الرتحيب 
امل��ايل يف خطوة  دب��ي  القاب�صة يف �صوق 
هي اخلام�صة من نوعها من قبل اإحدى 

االأمر  ال��رائ��دة  البحرينية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
التي  ال��وط��ي��دة  ال�����ص��الت  ال���ذي يعك�ض 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تربط 
متثل  كما  ال�صقيقة  البحرين  مبملكة 
اإ�صافة مهمة لقطاع البنوك يف ال�صوق 

وتوفر فر�صا جديدة للم�صتثمرين .
يف  �صي�صهم  االإدراج  ه��ذا  ان  على  واك���د 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ���ص��وق دب���ي امل����ايل كونه 
اخل���ي���ار امل��ف�����ص��ل ل��ل�����ص��رك��ات ال���رائ���دة 
املزدوج  االإدراج  اإىل  ال�صاعية  اإقليميا 
توليها  التي  الكبرية  الثقة  يعك�ض  كما 
�صوق  اإزاء  املختلفة  االأع��م��ال  قطاعات 
باجلاذبية  ي��ت�����ص��م  ال������ذي  امل������ايل  دب�����ي 
حافال  ����ص���ج���ال  ومي���ت���ل���ك  ال�������ص���دي���دة 
وت�صغيلية  تنظيمية  وبنية  بالنجاحات 
م�صتثمرين  وق��اع��دة  امل�����ص��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
�صخمة ومتنوعة عالوة على ما يوفره 
من خدمات متطورة لل�صركات املدرجة 
االإدراج  وج���ه���ة  ي��ج��ع��ل��ه  ال�����ذي  االأم������ر 
املف�صلة لل�صركات االإماراتية واالإقليمية 
عاملي  م��ايل  دب��ي كمركز  وير�صخ مكانة 
اإىل  با�صتمرار  امل���ايل  دب��ي  ���ص��وق  ي�صعى 
املتاحة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���ض  ت��ن��وي��ع 
لقاعدته ال�صخمة من امل�صتثمرين من 
خالل التعاون مع العديد من ال�صركات 
قطاعات  يف  ال���ن���ا����ص���ط���ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 

اقت�صادية عدة وت�صجيعها على االإدراج 
الرائد على  ال�صوق  اأ�صهمها يف  وت��داول 

امل�صتوى االإقليمي..
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع�����ص��و جم��ل�����ض اإدارة 
�صركة االإثمار القاب�صة ال�صيد عبداالإله 
اإبراهيم القا�صمي: ي�صرنا اإدراج اأ�صهمنا 
يف ���ص��وق دب��ي امل���ايل وال��دخ��ول يف �صوق 
اإىل  باالإ�صافة  اأخ���رى  ج��دي��دة  رئي�صية 
البحرين  بور�صة  يف  احل��ايل  تواجدنا 
هو  االإدراج  ه��ذا  واإن  الكويت  وبور�صة 
خري دليل على اأهمية الدور الذي تلعبه 
دبي اإىل جانب مملكة البحرين كمركز 
يف  واملالية  امل�صرفية  للخدمات  رئي�صي 
املنطقة وما اأحرزته من مكانة مرموقة 

يف التميز.
وقال ال�صيد اأحمد عبدالرحيم الرئي�ض 
 : القاب�صة  االإث��م��ار  ل�صركة  التنفيذي 
تقدم  �صركة  ه��ي  القاب�صة  االإث��م��ار  اإن 
املتنوعة  اخلدمات  من  وا�صعة  ت�صكيلة 
م�صرف  ق���ب���ل  م�����ن  م���رخ�������ص���ة  وه������ي 
الإ�صرافه  وتخ�صع  امل��رك��زي  البحرين 
دبي  ���ص��وق  يف  االأ���ص��ه��م  اإدراج  و���ص��ي��وف��ر 
للم�صاهمني  ال��ت��ن��وع  م��ن  امل��زي��د  امل���ايل 
الأ�صهم  امل��ف��ت��وح  ب���ال���ت���داول  و���ص��ي�����ص��م��ح 
وحيوية  ج���دي���دة  اأ�����ص����واق  يف  االإث����م����ار 
ا���ص��ت��ث��م��اري��ة جديدة  و���ص��ي��خ��ل��ق ف��ر���ص��ا 

جمل�ض  دول  اأ����ص���واق  يف  للم�صتثمرين 
التعاون اخلليجي وقد مت االنتهاء من 
االإعداد لعملية االإدراج حتت توجيهات 
وبور�صة  امل��رك��زي  ال��ب��ح��ري��ن  م�����ص��رف 
البحرين وهيئة االأوراق املالية وال�صلع 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة و�صوق 
دبي املايل ونحن ن�صعر بعظيم االمتنان 

على اإر�صاداتهم ودعمهم .
متتلك  ال��ق��اب�����ص��ة  االإث����م����ار  اأن  ي���ذك���ر 
اإحداهما  بالكامل  لها  تابعني  كيانني 
اإ�صالمي  بنك االإثمار وهو بنك جتزئة 
امل�صرفية  ال���ت���ج���زئ���ة  اأع����م����ال  ي���ت���وىل 

االأ�صا�صية واالآخر �صركة اآي بي كابيتال 
وه���ي ���ص��رك��ة ا���ص��ت��ث��م��اري��ة واإن ك��ال من 
بنك االإثمار و�صركة اآي بي كابيتال قد 
م�صرف  قبل  م��ن  لهما  الرتخي�ض  مت 
الإ�صرافه  ويخ�صعان  املركزي  البحرين 
 66،6 وميتلك بنك االإثمار ما ن�صبته 
يف امل����ائ����ة م����ن ب���ن���ك ف��ي�����ص��ل امل���ح���دود 
واأ�صهمه  باك�صتان  يف  جتزئة  بنك  وه��و 
م���درج���ة يف ���ص��وق ب��اك�����ص��ت��ان ل�����الأوراق 
يف  رئي�صي  ب�صكل  البنك  ويعمل  املالية 
واالأفراد  لل�صركات  امل�صرفية  االأن�صطة 

واالأن�صطة امل�صرفية التجارية.

بنك دبي االإ�صالمي يحتفل بفوز اأول مواطن اإماراتي �صمن حملة »�صاعف راتبك«
•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن بنك دب��ي االإ���ص��الم��ي، اأك���رب بنك 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  يف  اإ����ص���الم���ي 
اإماراتي  مواطن  اأول  ف��وز  عن  املتحدة، 
الرابع  ال�����ص��ح��ب  ال��ك��ربى يف  ب��اجل��ائ��زة 
“�صاعف  ال���ن���اج���ح���ة  ح��م��ل��ت��ه  ����ص���م���ن 
البنك  ف���رع  يف  ج���رى  وال����ذي  راتبك”، 

الكائن يف الريف مول.
وت�صتهدف حملة “�صاعف راتبك” من 
اجلدد  املتعاملني  االإ���ص��الم��ي  دب��ي  بنك 
اإىل  روات��ب��ه��م  ي��ق��وم��ون بتحويل  ال��ذي��ن 
البنك. ومت اإطالق العر�ض خالل �صهر 
�صبتمرب 2017، وبرز منذ ذلك احلني 
الراغبني  للمتعاملني  �صعبية  كمبادرة 
ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ف��ر���ص��ة ل��ل��ف��وز براتب 

اإ�صايف. 
وبعد النجاح الكبري لل�صحوبات الثالثة 
املا�صية يف فروع البنك مبول االإمارات، 
االإمارات،  م��ول، ومبنى ط��ريان  واحت��اد 
اأق��ي��م ال�����ص��ح��ب ال���راب���ع ب��ح�����ص��ور ممثل 
عن اقت�صادية دبي، ومت االإعالن خالله 
باجلائزة  اإماراتي  مواطن  اأول  فوز  عن 
ال�صحوبات.  من  اجلولة  لهذه  الكربى 
من  ك��ب��رًيا  اإق��ب��ااًل  احلملة  �صهدت  وق��د 
هذه  يف  وج���دوا  ال��ذي��ن  املتعاملني  قبل 
املبادرة حافًزا اإ�صافًيا وخطوة هامة نحو 

حتقيق اأحالمهم. 
قال  ال���ف���وز،  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ض  ويف 
االإماراتي يف هذه  الرابح  ال�صحي،  وليد 
احلملة: “اأنا �صعيد للغاية بالفوز بهذه 
“�صاعف  ع��رب حملة  ال��رائ��ع��ة  اجل��ائ��زة 
االإ����ص���الم���ي،  دب�����ي  ب���ن���ك  م����ن  راتبك” 

مواطن  اأول  اأك����ون  اأن  ��ا  اأي�����صً وي�����ص��رين 
واإنني  الكربى.  باجلائزة  يفوز  اإماراتي 
اأقدر بحق اجلهود الكبرية التي يبذلها 
ح�صول  ل�صمان  االإ���ص��الم��ي  دب���ي  ب��ن��ك 
مببلغ  للفوز  فر�صة  على  متعامل  ك��ل 
اجلائزة، لقد كانت امل�صاركة �صهلة للغاية 
واإنه ملن الرائع اأن تكون اأحد الرابحني، 
اإذ اأن املبلغ الذي ح�صلت عليه من خالل 
هذا العر�ض يعني الكثري يل والأ�صرتي. 
الإدارة  ال�صكر  بخال�ض  اأت��ق��دم  اأن  واأود 
هذه  تنظيم  على  االإ���ص��الم��ي  دب��ي  بنك 

احلملة.
���ص��اجن��اي مالهوترا،  ق��ال  وم��ن ج��ان��ب��ه، 

لالأفراد  امل�����ص��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  رئ��ي�����ض 
“نتوجه  دب���ي االإ����ص���الم���ي:  ب��ن��ك  ل���دى 
بال�صحب  ال��ف��ائ��زي��ن  جل��م��ي��ع  بالتهنئة 
راتبك،  “�صاعف  ع���ر����ض  م���ن  ال���راب���ع 
اأربعة  م�صت  لقد  �صعادتك”.  �صاعف 
اإط��الق هذه احلملة، قدمنا  على  اأ�صهر 
خاللها جوائز قّيمة للفائزين باجلوائز 
االأرب����ع ال��ك��ربى و40 ف��ائ��ًزا اآخ���ر حتى 
املزيد  الإ�صعاد  قدًما  نتطلع  االآن، ونحن 
رواتبهم  يحولون  الذين  املتعاملني  من 
ومع  املقبلة.  االأ�صهر  خ��الل  البنك  اإىل 
مزيد من ال�صحوبات لهذا العام، ال تزال 
اجلدد  املتعاملني  اأم��ام  قائمة  الفر�صة 

واحل�صول  امل���ب���ادرة  ه���ذه  يف  للم�صاركة 
ال�صهرية  رواتبهم  على فر�صة مل�صاعفة 

من خالل هذا العر�ض«.
هذا ويتاح جلميع املتعاملني ممن ال تقل 
رواتبهم املحولة اإىل البنك عن 8000 
درهم �صهرًيا امل�صاركة يف ال�صحب، والذي 
�صهر،  ك��ل  االإ���ص��الم��ي  دب��ي  بنك  ينظمه 
الكربى  باجلائزة  الفائز  �صيتاأهل  حيث 
للح�صول على ما ي�صاوي راتبه ال�صهري 
الذي يتم حتويله اإىل البنك، بحد اأق�صى 
و�صيح�صل  اإماراتي.  درهم   100،000
جائزة  على  االآخ��رون  الع�صرة  الفائزون 
واحد  لكل  درهم  اآالف   5،000 قيمتها 

بنك  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  حتميلها  ي��ت��م  منهم 
ب��ه��م.  و�صوف  دب��ي االإ���ص��الم��ي اخلا�صة 
ي�صتفيد املتعاملون الذين يقومون بفتح 
ب��ن��ك دبي  ح�����ص��اب حت��وي��ل ال���رات���ب اإىل 
االإ�صالمي من جمموعة من املزايا مثل 
التحويل املجاين اإىل بلدهم االأم، وميزة 
مقدم  واح��د  �صهر  رات��ب  على  احل�صول 
لل�صيارة  ومت��وي��ل  ال��ر���ص��وم،  خ�صم  م��ع 
تناف�صي  رب��ح  مبعدل  �صخ�صي  ومت��وي��ل 
ا منه على راحة  وغريها الكثري. وحر�صً
تب�صيط  على  البنك  �صيعمل  املتعاملني، 
اإجراءات فتح ح�صاب حتويل الراتب عرب 

بواباته الرقمية وفروعه املختلفة. 
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276180    بتاريخ : 2017/07/10
باإ�صم : �صويت فاكتوري جلوبال �ض.ذ.م.م 

وعنوانه : جناح 603 ، بناية �صنت�صري ، �صارع اأبو بكر ال�صديق ، ديرة ، دبي ، االإمارات العربيةاملتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
�صوكوالتة ، حلويات غري طبية ، حلوى ، كيك ، ب�صكويت ، رقائق )ويفر( ، فطائر ، وجبات خفيفة الواقعة يف 

الفئة 30 ، بوظة )اآي�ض كرمي( ، حلويات جممدة ، م�صتح�صرات لعمل البوظة واحللويات املجمدة.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات SWEET-FACTORY بينهم �صرطة باللغة االإجنليزية 
واالأزرق  االأبي�ض  ب��االأل��وان  الف�صاء  رج��ل  بذلة  ي�صبه  ل�صكل  مائل  ر�صم  وفوقهم  العري�ض  االأبي�ض  باللون 

والرمادي والعالمة داخل مربع اأزرق باأ�صفله خطوط عري�صة مائلة �صفراء.
 اال�صرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 108326

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 276334    بتاريخ : 2017/07/11

باإ�صم : �صوو املحدودة 
وعنوانه : مكتب 2415 ، الطابق 24 ، برج ال�صلع ، �صوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، االإمارات 

العربية املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�ض واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو 
ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور ، حامالت بيانات مغناطي�صية ، اأقرا�ض ت�صجيل ، اأقرا�ض مدجمة ، اأقرا�ض فيديوية 
رقمية وغريها من و�صائط الت�صجيل الرقمية ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�صجيل النقد 
، اآالت حا�صبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، اأجهزة 
معاجلة البيانات ، ملفات �صور قابلة للتنزيل ، ملفات مو�صيقية قابلة للتنزيل ، نغمات رنني قابلة للتنزيل 
على الهواتف النقالة ، برجميات كمبيوتر )م�صجلة( ، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل( ، من�صورات 

اإلكرتونية قابلة للتفريغ.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة �صوو باللغة العربية و SWOO  باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276335    بتاريخ : 2017/07/11
باإ�صم : �صوو املحدودة 

وعنوانه : مكتب 2415 ، الطابق 24 ، برج ال�صلع ، �صوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، االإمارات 
العربية املتحدة.

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية واالإعالن ، واإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�صاط املكتبي ، الت�صويق ، ا�صت�صارات 
االأعمال املهنية ، املعلومات واالأخبار عن االأعمال ، التحريات عن االأعمال ، تق�صي حقائق االأعمال ، اأبحاث 
االأعمال ، اإ�صت�صارات يف اإدارة وتنظيم االأعمال ، امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال ، االإعالن والدعاية املبا�صرة على 
الدعاية  ، ن�صر ن�صو�ض  التجارية  االأنباء  ، وكاالت  الت�صويق  ، درا�صات  الت�صويق  اأبحاث   ، الكمبيوتر  �صبكات 
واالإعالن ، عر�ض ال�صلع على و�صائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ، الدعاية واالإعالن اخلارجي ، البحث 

عن 
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة �صوو باللغة العربية و SWOO  باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 111421

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276336    بتاريخ : 2017/07/11
باإ�صم : �صوو املحدودة 

وعنوانه : مكتب 2415 ، الطابق 24 ، برج ال�صلع ، �صوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، االإمارات 
العربية املتحدة.

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�صطة الريا�صية والثقافية ، معلومات عن الرتبية والتعليم ، 
خدمات الرتبية والتعليم ، خدمات الرتفيه ، معلومات عن الرتفيه ، توفري املطبوعات االإلكرتونية الفورية 
، عر�ض  ال�صينمائية  االأف��الم  ، عرو�ض  الفورية  االإلكرتونية  وال�صحف  الكتب  ن�صر   ، للتنزيل  القابلة  غري 

متثيليات حية.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة �صوو باللغة العربية و SWOO  باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 111422

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276337    بتاريخ : 2017/07/11
باإ�صم : �صوو املحدودة 

وعنوانه : مكتب 2415 ، الطابق 24 ، برج ال�صلع ، �صوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، االإمارات 
العربية املتحدة.

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�صن�اعية 
، خدم�ات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر ، ا�صت�صارات يف جمال ت�صميم وتطوير معدات الكمبيوتر 
، برجمة الكمبيوتر ، ن�صخ برامج الكمبيوتر ، ا�صت�صارات برامج الكمبيوتر ، ت�صميم برامج كمبيوتر ، �صيانة 
برامج كمبيوتر ، حتديث برامج كمبيوتر ، خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�صات ، اإن�صاء و�صيانة املواقع 
على �صبكة االإنرتنت لالآخرين ، �صيانة برامج كمبيوتر ، تزويد حمّركات بحث على االإنرتنت ، اإ�صرتجاع 

بيانات الكمبيوتر ، تاأجري برامج كمبيوتر ، تاأجري خوادم ال�صبكة.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة �صوو باللغة العربية و SWOO  باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 111423

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276463    بتاريخ : 2017/07/16
باإ�صم : اإنرجي بيفريجيز ال ال �صي 

وعنوانه : 2390 اأن�صيلمو درايف ، كورونا ، كاليفورنيا 92879 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
م�صروبات غري كحولية مبا يف ذلك امل�صروبات الغازية وم�صروبات الطاقة ، �صراب و�صراب ُمركز 

وم�صاحيق لعمل امل�صروبات مبا يف ذلك امل�صروبات الغازية وم�صروبات الطاقة.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن ر�صم مميز للهب نريان بتدرجات الربتقايل داخل م�صتطيل 

باللون االأ�صود.
 اال�صرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 
االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 111244

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 275798    بتاريخ : 2017/07/03
باإ�صم : ديبوي �صينثي�ض، اإنك 

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�صو ، اإنديانا 46581 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
واح��دة لال�صتخدام يف طب  النب�صات  لال�صتعمال مرة  م��رواء  واأدوات جراحية حتديداً  اأجهزة 

العظام والعناية بال�صدمات واجلروح.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة SMARTLAVAGE  باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 111239

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 277028    بتاريخ : 2017/07/25
باإ�صم : مينتور ورلدوايد ال ال �صي

وعنوانه : 33 تكنولوجي درايف ، اإرفني ، �صي اإيه 92618 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
رقعات �صيليكون للثدي ، رقعات للثدي متكونة من مواد ا�صطناعية وقطعها ومكوناتها الواقعة 

يف الفئة 10 وغري املت�صمنة يف فئات اأخرى.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة MEMORYGEL باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 111145

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

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

املودعة بالرقم : 109021
باإ�صم : بنك اأبوظبي االأول �ض.م.ع 

وعنوانه : �ض.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ:2012/07/22 وامل�صجلة حتت الرقم : 109021 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات التامني ، اخلدمات املالية ، ال�صوؤون التمويلية ، ال�صوؤون املالية ، ال�صوؤون العقارية.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/03/12 
وحتى تاريخ: 2028/03/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 36494

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 277060    بتاريخ : 2017/07/25
باإ�صم : ذا لندن تاك�صي كوربوري�صن ليمتد

وعنوانه : هوليهيد رود ، كوفنرتي �صي يف5 8جيه جيه ، اململكة املتحدة.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
اأو اجلوي اأو املائي ، املركبات ذات املحركات ، املركبات التجارية ،  املركبات والناقالت ، اأجهزة النقل الربي 

�صيارات االأجرة ، اأجزاء وقطع لل�صلع اآنفة الذكر.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن االأحرف LEVC باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 112262

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 277061    بتاريخ : 2017/07/25
باإ�صم : ذا لندن تاك�صي كوربوري�صن ليمتد

وعنوانه : هوليهيد رود ، كوفنرتي �صي يف5 8جيه جيه ، اململكة املتحدة
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37
 ، املركبات  واأج��زاء  املركبات  ت�صليح   ، املركبات  واأج��زاء  املركبات  وتنظيف  واإ�صالح  وتركيب  �صيانة  خدمات 
، �صيانة واإ�صالح االإط��ارات ، خدمات امل�صورة واال�صت�صارات املتعلقة باخلدمات  اإعادة تعبئة الوقود  خدمات 

اآنفة الذكر.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن االأحرف LEVC باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 112263

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276951    بتاريخ : 2017/07/24
باإ�صم : ديبوي �صينثي�ض، اإنك 

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�صو ، اإنديانا 46581 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
والختيار  العملية  قبل  للتخطيط  وخا�صة  واجلراحي  الطبي  املجال  يف  لال�صتعمال  برجميات 

وتعديل وت�صميم الرقعات واالأجهزة واالأدوات.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات PROPLAN CMF باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

االإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 112186

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276952    بتاريخ : 2017/07/24
باإ�صم : ديبوي �صينثي�ض، اإنك 

وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�صو ، اإنديانا 46581 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
توفري تطبيقات برامج اأ�صا�صها االإنرتنت غري قابلة للتنزيل لال�صتعمال يف املجال الطبي واجلراحي حتديداً 
الإدارة واإن�صاء ومراجعة ومراقبة حاالت املر�صى ولال�صتعمال للتخطيط قبل العملية ويف االأدوات اجلراحية 

وت�صميم الرقعات.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات PROPLAN CMF باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 112187

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276289    بتاريخ : 2017/07/11
باإ�صم  : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

وعنوانه:وان جون�صون اأند جون�صون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�صي ، 08933 الواليات املتحدةاالأمريكية.
�سورة العلمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
طبية  اأجهزة   ، الع�صبية  االأوعية  مع  لال�صتخدام  �صمية  واأجهزة  دليلية  واأ�صالك  دقيقة  وق�صاطر  ق�صاطر 
لعالج العيوب واال�صطرابات الوعائية الدماغية حتديداً ج�صر الرقبة ميتد اإىل عنق اأم الّدم )ورم وعائي( 
ان�صمام  اأجهزة   ، الدموية  االأوع��ي��ة  داخ��ل  اأو  الباطنية  الدموية  االأوع��ي��ة  لعمليات  ولفائف  دقيقة  لفائف   ،
الع�صبية  االأوع��ي��ة  دعامات  الإ�صتبناء  جراحية  اأجهزة   ، للف�صل  قابلة  لفائف   ، �صائلة  اأو  طبية  ا�صطناعية 
واالأوعية الدموية الإ�صتئ�صال ال�صمة ال�صريانية ، حتويالت دقيقة الإ�صرتداد االن�صياب للتدخل يف االأوعية 
الدموية الباطنية ، اأجهزة طبية جللطات االأوعية الع�صبية ، اأجهزة طبية لعالج نق�ض الرتوية )فقر الدم( 

، بالونات االأوعية الع�صبية.
  CERENOVUS STROKE SOLUTIONS كلمة  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�صف 

باللغة االإجنليزية.
 اال�صرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
EAT 111619

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

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

املودعة بالرقم : 276097    بتاريخ : 2017/07/09
باإ�صم  : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون

ال���والي���ات   08933 ، ن��ي��و ج��ري���ص��ي   ، ب���رن���زوي���ك  ن��ي��و   ، ب�����الزا  اأن�����د ج��ون�����ص��ون  : وان ج��ون�����ص��ون  وع���ن���وان���ه 
املتحدةاالأمريكية.

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
طبية  اأجهزة   ، الع�صبية  االأوعية  مع  لال�صتخدام  �صمية  واأجهزة  دليلية  واأ�صالك  دقيقة  وق�صاطر  ق�صاطر 
لعالج العيوب واال�صطرابات الوعائية الدماغية حتديداً ج�صر الرقبة ميتد اإىل عنق اأم الّدم )ورم وعائي( 
ان�صمام  اأجهزة   ، الدموية  االأوع��ي��ة  داخ��ل  اأو  الباطنية  الدموية  االأوع��ي��ة  لعمليات  ولفائف  دقيقة  لفائف   ،
الع�صبية  االأوع��ي��ة  دعامات  الإ�صتبناء  جراحية  اأجهزة   ، للف�صل  قابلة  لفائف   ، �صائلة  اأو  طبية  ا�صطناعية 
واالأوعية الدموية الإ�صتئ�صال ال�صمة ال�صريانية ، حتويالت دقيقة الإ�صرتداد االن�صياب للتدخل يف االأوعية 
الدموية الباطنية ، اأجهزة طبية جللطات االأوعية الع�صبية ، اأجهزة طبية لعالج نق�ض الرتوية )فقر الدم( 

، بالونات االأوعية الع�صبية.
و�صف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة CERENOVUS  باللغة االإجنليزية.

 اال�صرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
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العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
   اعادة اعالن ح�ش�ر املدعى عليه  بالن�شر 

يف الدع�ى 02/10941/2017 �شكني  
اإىل املدعي عليه: كلثوم �صالح حممد . مبا اأن املدعي: اأمري ثازي بارامبيل قد 
اأقام �صدكم الدعوى 2017-10941-02 �صكني ايجارات اأمم املركز بطلب اإلزامكم 
وذلك  دره��م   50000 مبلغ  ب��رد  عليها  امل��دع��ي  اإل���زام  مالية  مطالبة   - بالتايل: 
لعدم ا�صتيفاء املدعي املنفعة املن�صودة من اإبرام عقد االيجار. ف�صخ عقد ايجار 
املاأجور املبني �صلفا ويرغب يف ف�صخ العقد  ا�صتاأجر من املدعي عليه  اأنه  �صاري 
العقد  مبوجب  التعاقدية  بالتزاماتها  عليها  املدعي  الإخالل  االآتية:  لالأ�صباب 
وعدم التزامها بال�صيانة وغريها من الواجبات االأ�صا�صية ال�صتيفاء املنفعة من 
االإيجار. وقررت اللجنة الق�صائية اإعادة اإعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم 
االأحد املوافق 4-2-2018 ال�صاعة 2:30 م اأمام اللجنة الق�صائية اللجنة الثامنة 
االي��ج��اري��ة لنظر  امل��ن��ازع��ات  م��رك��ز ف�ض  االب��ت��دائ��ي��ة واملنعقدة مبقر  ب��ال��دائ��رة 
الدعوى وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�صر. فاأنت 
ملف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات . 

يتم اإ�صدار هذه الوثيقة اإلكرتونيا وال تتطلب اأيختم اأو توقيع.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
   اعالن لئحة تنفيذ 

رقم 04/00272/2018 جتاري 
ال�شادر يف الدع�ى 02/09145/2017 جتاري ايجارات بالن�شر  

اإىل املنفذ �صده – �صركة قطع الغيار العاملية  ذ.م.م جمهول حمل االإقامة . حيث 
تقدم طالب التنفيذ- هنا عبيد حممد احللو ومرمي عبيد حممد عبد اهلل احللو 
اإلزام   -1 ب��االآت��ي:  والقا�صي  اأع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف  احلكم  ل�صاحله  ال�صادر 
�صواغلها  من  خالية  للمدعيتان  وت�صليمها  املوؤجرة  العني  باإخالء:  عليها  املدعي 
2- اإلزام املدعي عليها ب�صداد بدل االإيجار مببلغ وقدره 66.666 �صتة و�صتون الفا 
و�صتمائة و�صتة و�صتون درهما للفرتة من 1-1-2017 وحتى 31-10-2017 . 3- اإلزام 
املدعي عليها مبا ي�صتجد من ايجار بواقع مبلغ وقدره 80.000 ثمانون الف درهم 
مكلفون  اإنكم  نعلمكم  لذلك  التام.  االإخ��الء  وحتى   2017-11-1 تاريخ  �صنويا من 
بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر يوم من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن 
التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذه. 
االإعالن  اإف��ادة  ت�صليم  ع��دم  تلقائيا ح��ال  التنفيذ  اإغ��الق ملف  – �صيتم  مالحظة 

بالن�صر خالل ع�صرة اأيام من تاريخ ا�صتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�صنة 2017.
اإدارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ن�صر احلق

رخ�صة رقم:CN 1103414 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة را�صد حممد املطوع النعيمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ن�صري احلق زيبال احلق
تعديل وكيل خدمات/حذف عو�ض نا�صر �صعيد نا�صر احل�صاين

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*3.7 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري من/ بقالة ن�صر احلق

NASRULHAQ GROCERY
اىل/بقالة فور�صيزن

FOUR SEASON BAQALA
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة توتاك للحدادة والنجارة امل�صلحة

رخ�صة رقم:CN 1919505 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة توتاك للحدادة والنجارة امل�صلحة

TOTAK BLACKSMITH & REINFORNCE CARPENTRY

اىل/�صركة توتاك للحدادة والنجارة امل�صلحة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

TOTAK BLACKSMITH & REINFORNCE CARPENTRY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمارت 

�صريفي�ض للنققليات العامة
رخ�صة رقم:CN 1135798 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12729  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى �صانديز م�صهد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /عمرو ريا�ض عبداحلي حممد �صلطان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19926 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB990577225AE وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2018/2/12 املوافق  االثنني  يوم  جل�صة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/9904  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د اب���و ع��و���ض ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ة ��������ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��ود ع��ب��دامل��ج��ي��د ع���واد ي��ون�����ض ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )2216 دره����م( 
وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000( دره���م وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة رقم 
ال�صكوى:mb177254539ae وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2018/2/4 
ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/11286  عمايل جزئي

االقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ال��دي��ن   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  مبا ان املدعي /اج��اى كومار ني�صاد قد 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8550( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت   MB178200004AE:ال�صكوى رق��م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم 
جل�صة يوم االربعاء املوافق 2018/2/7 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/11579  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ليبنون �صتايل فا�صن ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /هاجر بنت اليزيد كريزي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم   )3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15938( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb178522116ae وحددت لها جل�صة 
يوم االربعاء املوافق 2018/2/7 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12415  عمايل جزئي
جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  اميجوز  1-كرييتف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /زي�����ص��ان ا���ص��ل��م حم��م��د ا���ص��ل��م ق���د اأق�����ام عليك 
ال����دع����وى وم���و����ص���وع���ه���ا امل���ط���ال���ب���ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )4450 
وامل�������ص���اري���ف رقم  وال���ر����ص���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
ال�صكوى:MB178946279AE وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2018/2/6 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/13270  عمايل جزئي

االقامة  حمل  جمهول  م.د.م.����ض  ماجنمنت  1-اك��واري��و���ض   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  مبا ان املدعي /غزالن بن دريوه قد 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )251888 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500( درهم 
والر�صوم وامل�صاريف وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2018/2/14 ال�صاعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   08.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/12739  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م  ال�����ص��اح��ات واالح���وا����ض  ع��ل��ي��ه / 1-ت��و���ص��ك��ان��ا لتجميل  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���ص��وب��ون خ���ان اب���واجل���ب���ار خ���ان قد 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   12778(
املوافق  االح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB990022410AE:ال�صكوى
2018/2/11 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/11175  عمايل جزئي
الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  او  اي  ���ص��ي  دي  اي  1-ج����ي   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /كمال ح�صني عبيد علي بيباري 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   17315(
املوافق  االح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB178395851AE:ال�صكوى
2018/2/11 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/10132  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ا�صتديو ثري دي اي �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/12/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  داود  ابراهيم  داود  ابراهيم  ل�صالح/ابراهيم 
يقابلها نقدا )مبلغ 3000(  او ما  ع��ودة اىل وطنه عينا  دره��م وتذكرة  مبلغ )24064( 
درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات 
والزمت املدعي عليها باملنا�صب من امل�صاريف واعفت املدعي من ن�صيبه منها. حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  هذا االع��الن �صدر با�صم �صاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/106 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  م.م.ح  اند�صرتيز  اي�صرتن  اجنتو  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ال��ف��ار���ض ل��ت��اأج��ري امل��ع��دات �����ض.ذ.م.م 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  البحر  حممد  ح�صن  حممد  وميثله:يو�صف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )934174(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/4192 تنفيذ جتاري

جمهول  �����ض.ذ.م.م  لالن�صاءات  الراجحي  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
للخر�صانة اجلاهزة  التنفيذ/عرب اخلليج  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
�ض.ذ.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )748141.15(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/4182 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- فورتري�ض برامي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثلها 
م��دي��ره��ا ال��ع��ام/حم��م��د ع���ارف م�صعود حم��م��د ���ص��دي��ق جم��ه��ول حمل 
اأقام  ق��د  م.م.ح  ت��ري��دجن  ج���رنال  التنفيذ/نبتا  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة وعليه  التنفيذ  وق��دره )8889280( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2017/1969 تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  البلو�صي  ح�صن  دروي�����ض  فاطمة  ����ص���ده/1-   املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة رويال اند �صن الالين�ض للتاأمني 
املال   املحدودة وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل  )ال�صرق االو�صط( 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة   او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )36059(  به  املنفذ 
.وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2018/51 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  غالم ح�صني دروي�ض حليم جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد  لالت�صاالت   االم���ارات  التنفيذ/موؤ�ص�صة  طالب  ان  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )27445.21(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2016/2312  تنفيذ جتاري   

جزئي  جت��اري  رق����م:2015/1713  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  الق�صية:تنفيذ  مو�صوع 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  جت��اري  ا�صتئناف  رق����م:2016/541  باال�صتئناف  واملعدل 

)140927.25( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:امباكت لتجارة املواد الغذائيه �ض.ذ.م.م

املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- مبطعم فخرالدين �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مو�صوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن اثاث مكتبي وادوات طبخ 
وفاءا للمبلغ املنفذ به وقدره )140927.25( درهم - بناءا على قرار املحكمة ال�صادر.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/971 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ا�صماعيل عي�صى حاجي امريي

وميثله:علي م�صبح علي �صاحي 
باعالن املطعون �صدهما:1- �صركة ات�ض اند ات�ض ب�صن�ض �صلتين�ض �ض.ذ.م.م 
2- حممد وقا�ض اعجاز احمد جمهويل حمل االقامة نعلنكم باأن الطاعن 
حمكمة  اىل  احل�صور  عليكم  ويتوجب  اأع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق��ام 

التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/5293  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ال�صرح للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�صيد حم�صن علي �صاه �صيد افتخار ح�صني كاظمي  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )81238(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  باال�صافة اىل مبلغ )5906( 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12728  عمايل جزئي
جمهول  ������ض.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  الذهبية  1-ال���زاوي���ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��ا���ص��م ���ص��م��ري ي��و���ص��ف اح��م��د ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )10995 
وامل�������ص���اري���ف رقم  وال���ر����ص���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
املوافق  ال�صكوى:MB179292355AE وحددت لها جل�صة يوم االربعاء 
2018/2/7 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12458  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مقهى بارفيه �ض.ذ.م.م )فرع( جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /جهونيفا ماي فينيزا اليا قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )16325 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت   MB990047667AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
جل�صة يوم االحد املوافق 2018/2/11 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/12472  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الف مرحبا خلدمات التنظيف جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /ماريا رهي�صتلي تورو اورديناريو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15944 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
ال�صكوى:MB178032061AE وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
لها جل�صة يوم االحد املوافق 2018/2/11 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/8330  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ع���ط���اط���ره ادن�����ومت ل��ت��ج��ارة االل��ك��رتون��ي��ات ������ض.ذ.م.م 
اأقام  امل��دع��ي /مظهر عبا�ض ط��اه��ر ح�صني ق��د  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
 38670( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
وامل�������ص���اري���ف رقم  وال���ر����ص���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
املوافق  االثنني  يوم  جل�صة  لها  وحددت   MB170801837AE:ال�صكوى
2018/2/5 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/410  عمايل كلي
اىل املدعي عليه / 1-�صدف �صرو للعطالت وال�صفريات �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /فندق ميلينيوم بالزا - موؤ�ص�صة فردية وميثلها:�صيف 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي  الغبار  را���ص��د  �صعيد 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   580006.79( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة 
 ch2.E.22:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/13 ال�صاعة 10.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12510  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-اي��ل��ي��ا ل��ن��ق��ل ال���رك���اب ب��احل��اف��الت امل���وؤج���رة ������ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /����ص���ادق ع��ل��ي ���ص��دف ع��ل��ي ق���د اأق���ام 
 23508( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
وامل�������ص���اري���ف رقم  وال���ر����ص���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م  وت����ذك����رة  دره������م( 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�صة  لها  وحددت   MB179078152ae:ال�صكوى
2018/2/1 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل   .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/12166  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-حممد و�صيم انور للخدمات الفنية 
االقامة مبا ان املدعي /وحيد احمد حممد ا�صحاق قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )24250 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB990115135AE وحددت لها 
 ch1.B.10:بالقاعة ال�صاعة 09.30 �ض  املوافق 2018/1/31  االربعاء  يوم  جل�صة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2017/5351  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- البيادر للخياطة والتطريز �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الرحمن عبدال�صالم  قد  التنفيذ/حممد بودير  ان طالب  االقامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12738( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1111( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/5358  تنفيذ عمايل 

�����ض.ذ.م.م جمهول  وال��زج��اج  املنفذ ���ص��ده/1- ري��ربوم��ان لالملنيوم  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ظفر احمد كاريجري  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)52477.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�صافة اىل 
مبلغ )3877( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/4220  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ �����ص����ده/1- ب��ريف��ك��ت ���ص��ت��ار ل��ل��ك��ه��روم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة �������ض.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/روين جون �صي تي جون 
وميثله:�صمري حليم كنعان  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )161261.83(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2017/259  تنفيذ عقاري 

ان طالب  ب��روي جمهول حمل االقامة مبا  ايكارد  املنفذ �صده/1-  اىل 
كنعان   �صي وميثله:�صمري حليم  ال  بي  بنك  بي  ا�ض  تي  التنفيذ/لويدز 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2018/1/22 اعالنكم ل�صداد قيمة 
املطالبة )605314.85( درهم ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل 
احلجز )نوع العقار:�صقة �صكنية - رقم العقار:9 - املنطقة:الثنية الثالثة 
- رقم االر�ض:635 - رقم الطابق:6( خالل 30 يوم من تاريخ االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/11  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- عبدالباري ح�صن بيباري جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/عبدالكرمي نا�صر �صعيد عثمان الواحدي وميثله:جمال 

حممد خليفة �صقر املري .
االبتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
درهم   )12000( مبلغ  ب�����ص��داد  عليه  امل��دع��ي  اإل����زام  ب���ت���اري���خ:2017/1/7 
للمدعي والر�صوم وامل�صاريف .  ولكم احلق يف التظلم من االأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/1477  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- الرموز لتجارة وجتهيز الهدايا االعالنية ذ.م.م وميثلها 
مديرها/نهاد نظري ابراهيم 2- ار ام زد ايه تريدجن اند�صرتي م.م.ح - وميثلها 
امل�صتاأنف /  ان  ابراهيم  جمهول حمل االقامة مبا  امل�صوؤول/نهاد نظري  املدير 
رمزه للتجارة �ض.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر 

بالدعوى رقم 2017/1620 جتاري جزئي بتاريخ:2017/7/31     
�صباحا    10.00 ال�صاعة   2018/2/25 امل��واف��ق  االح���د   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/31  ا�شتئناف تظلم �شرعي    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- علي جا�صم العطية جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�صتاأنف / �صرى ن�صري علي جهاد  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى 

رقم 2017/85 تظلم �صرعي بتاريخ:2017/6/12     
وحددت لها جل�صه يوم االثنني  املوافق 2018/2/12 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم )14( يف مبنى االحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود وعليه 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدع�ى 2017/1943  اح�ال نف�ض م�شلمني

امل�����ص��ري  جم��ه��ول حمل  ع��ب��داهلل  ب���الل جعفر  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ االء مازن ديب اخلالدي  قد اأقام عليك الدعوى 
املوافق   االث��ن��ني  ي���وم   جل�صة  لها  وح���ددت  لل�صرر.  ط��الق  ومو�صوعها 
االحوال  مبنى  يف   )6( رق��م  بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة     2018/2/19
ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/3898  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-�صوبر ماركت مردف ئي مارت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ال�صركة العربية االمريكية للتكنولوجيا )ارامتك( وميثله:منى احمد عبدالعزيز 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صباغ   يو�صف 
التاخريية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )19.505.24( وق���دره 
املعجل  بالنفاذ  و�صمول احلكم  ال��ت��ام  ال�صداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع 
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق 2018/2/12  بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االثنني 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/4146  جتاري جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  الذهبي للمقاوالت  املدعي عليه /1-اخل��ط  اىل 
ان املدعي/�صركة ت�صنيع املعادن الفنية ذ.م.م فرع دبي وميثله:عبيد خليفة بطي بن 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الفال�صي   دروي�ض 
والفائدة %12  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم  مببلغ وقدره )39056.23( 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2018/2/4 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/593  عقاري كلي
املتحدة  ل�صركة  مملوكة   - )ت�صاميم(  العقارية  ت�صاميم  /1-�صركة  عليه  املدعي  اىل 
جمهول  دبي  فرع   - ذ.م.م  الواحد  ال�صخ�ض  �صركة   - ذ.م.م  ال�صركات  لتمثيل  العاملية 
حمل االقامة مبا ان املدعي/علي ا�صرف تومبي وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  املطرو�صي  قد  بخيت 
بريي  وي�صت  مب�صروع   G7+G8:العقارية ال��وح��دات  ���ص��راء  لعقود  امل��دع��ي  بت�صليم 
مبنطقة اخلليج التجاري والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.وحددت لها جل�صة يوم االحد 
املوافق 2018/2/4 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/4090  جتاري جزئي

املدعي/ ان  االق��ام��ة مبا  املدعي عليه /1-ج��ي��ان وو جمهول حمل  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  ق��د  اح��م��د   ع��ب��داهلل  حممد 
 2018/2/13 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  �صريك.  ب��اخ��راج 
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/3628  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-�صركة  براك�صي�ض انريجي ايجنت�ض م.د.م.�ض جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/�صركة انرتنا�صيونال فيول �صاباليرز ليمتد وميثله:�صالح احمد يو�صف 
�صالح العبيديل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )184342( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املوافق 2018/2/14  االربعاء  يوم  لها جل�صة  التام. وحددت  ال�صداد  اال�صتحقاق وحتى 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/686  مدين كلي
اىل امل��دع��ي عليه /1-ل����وؤي �صميح ح�صني اب��وزي��د جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  املدعي/احمد داود وهبي وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )600000(  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2018/2/5 ال�صاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/3  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ام ايه بي انترييرز �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
م�صعود احمد للجب�ض ذ.م.م وميثله:احمد �صعيد �صامل بن هزمي ال�صويدي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )46351.50( 
الدعوى  رفع  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  لذا   ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�صاعة:08.30    2018/2/7 املوافق  االربعاء 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/3629  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�صركة براك�صي�ض انريجي ايجنت�ض م.د.م.�ض جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/�صركة انرتنا�صيونال فيول �صاباليرز ليمتد وميثله:�صالح احمد يو�صف 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العبيديل  �صالح 
مببلغ وقدره )309920( درهم  او ما يعادلة )84380.37 دوالر( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها 
 ch1.C.12:بالقاعة ال�صاعة:08.30 �ض    2018/2/6 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/2054  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- تريا�صريت�ض جلف  جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�صتاأنف / احمد خليفه كلفوت متعب القبي�صي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
ال�صادر بالدعوى رقم 2017/713 عمايل جزئي بتاريخ:2017/10/30     

 10.00 ال�صاعة   2018/2/22 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/3427 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- �صركة فدرال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- برات اله رم�صان 
ابراهيمي )مدير �صركة فدرال للتجارة العامة( 3- عبا�ض علي مال رم�صان �صبار 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �صادرات ايران وميثله:احمد 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الزعابي  �صالح  مفتاح  علي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17076944.07( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2016/1312  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ان ان ان لتنظيم احلفالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 

املدعي/ال�صراح للنقليات �ض.ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 

2016/8/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ال�صراح للنقليات �ض.ذ.م.م بف�صخ عقد 

االيجار املوؤرخ يف:2015/12/29 وبالزام املدعي عليها بان ترد وت�صلم للمدعية ال�صيارة 

مو�صوع العقد واملبينة و�صفا به والزمتها بامل�صروفات . حكما مبثابة احل�صوري قابال 

لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/522  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- برولوجيك�ض �ض.ذ.م.م 2- �صاروان �صينغ الل �صينغ بهوجال جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�صالمي �ض.م.ع وميثله:من�صور حممد مراد حممد املازمي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/26  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/بنك دبي اال�صالمي �ض.م.ع بف�صخ العقد مو�صوع الدعوى )االجارة املنتهية بالتمليك( 
ومالحقه والغاء ا�صارة القيد العقاري )االجارة املو�صوفة يف الذمة( امل�صجلة لدى دائرة االرا�صي 
واالمالك والواردة يف �صهادة امللكية ل�صالح املدعي عليهما وبالزام املدعي عليهما بت�صليم الوحدة 
العقارية حمل التداعي ورد احليازة له خالية من ال�صواغل كما الزمتهما بالر�صوم وامل�صروفات 
قابال  . حكما مبثابة احل�صوري  ذلك  ما عدا  ورف�ض  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  الف  ومبلغ 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/572  عقاري كلي 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  ا�صالن جمهول حمل  دنيا جميل حمدي  املحكوم عليه/1-  اىل 
ل�صالح/متويل م�صاهمة خا�صة  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/12/28  يف  املنعقدة  بجل�صتها 
اف  رق��م:ار  فيال  العقارية  بالوحدة  اخلا�صة  ومالحقها  بالتملك  ةاملنتهية  االج��ار  اتفاقية  1-بف�صخ 
املدعي  وال��زام  بدبي  ال�صفا اخلام�صة  وادي  رق��م:444 مبنطقة  ار���ض  املقامة على  املزايا  003 فيالت 
عليها بت�صليم العقار مو�صوع االتفاقية خاليا من ال�صواغل ورد احليازة اىل املدعية والغاء ا�صارة القيد 
االجارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  عليها )تخ�صع  املدعي  ل�صالح  امللكية  �صهادة  ال��واردة يف  العقاري 
املنتهية بالتمليك طبقا لعقد االيجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وتكليف دائرة 
االرا�صي واالمالك لتنفيذ ذلك 2- بالزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  ماعدا  3-رف�ض  املحاماة  اتعاب 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/521  عقاري كلي 

االقامة  حمل  جمهول  بهوجال  �صينغ  الل  �صينغ  �صاروان   -2 ���ض.ذ.م.م  برولوجيك�ض  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�صالح/ اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/12/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 

املوؤرخة/2014/9/22  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  ة  االج��ار  اتفاقية  1-بف�صخ  ���ض.م.ع  اال�صالمي  دبي  بنك 
اخلا�صة بالوحدة العقارية رقم 102 الطابق االول بناية رقم 1 امل�صماة مزايا بزن�ض افينيو ايه ايه 1 املقامة 
على االر�ض رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�صة بدبي والزام املدعي عليه بت�صليم العقار مو�صوع االتفاقية 
ل�صالح  امللكية  �صهادة  ال��واردة يف  العقاري  القيد  ا�صارة  والغاء  املدعي  اىل  احليازة  ورد  ال�صواغل  خاليا من 
املنتهي  االيجار  لعقد  بالتمليك طبقا  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  املدعي عليهما )تخ�صع ملكية 
املدعي  بالزام  لتنفيذ ذلك 2-  االرا�صي واالم��الك  دائرة  الدائرة( وتكليف  املودع لدى  بالتملك وملحقاته 
عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 3-رف�ض ماعدا ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/544  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- �صاميا بتيديني جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/12/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك دبي اال�صالمي �ض.م.ع ف�صخ 
التعاقد املربم بني املدعي واملدعي عليها اتفاقية االجارة االجلة ومالحقها املوؤرخة:2007/12/5 عن 
الوحدة العقارية مو�صوع الدعوى رقم:2303 الكائنة يف مبنى بارك ايالند بونري املقامة على قطعة 
ال�صواغل ورد حيازتها  االر�ض رق��م:103 وال��زام املدعي عليها بت�صليم الوحدة العقارية خالية من 
للمدعي ومتكني املدعي منها والغاء القيد العقاري االجارة املو�صوفة يف الذمة ال��واردة يف �صهادة 
ذلك  ما عدا  ذلك ورف�ض  لتنفيذ  واالم��الك  االرا�صي  دائ��رة  وتكليف  عليها  املدعي  ل�صالح  امللكية 
من طلبات والزمت املدعي عليها امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/609  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- ح�صني �صفر علي خطريان جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
خا�صة  م�صاهمة  �صركة  متويل  ل�صالح/�صركة  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/12/27 بتاريخ  املنعقدة 
1-بف�صخ اتفاقية االجار ة املنتهية بالتملك ومالحقها اخلا�صة بالوحدة العقارية رقم 1802 مب�صروع �صاوث 
العقار مو�صوع  بت�صليم  املدعي عليه  وال��زام  ب��رج خليفة  201 مبنطقة  رق��م  االر���ض  املقامة على   3 بريديج 
االتفاقية خاليا من ال�صواغل ورد احليازة اىل املدعي والغاء ا�صارة القيد العقاري الواردة يف �صهادة امللكية 
االيجار  لعقد  طبقا  بالتمليك  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�صع  عليه  املدعي  ل�صالح 
لتنفيذ ذلك 2-بالزام  االرا�صي واالم��الك  دائ��رة  الدائرة( وتكليف  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )630.200( درهما تعوي�صا عما حلقها من �صرر3- بالزام املدعي عليه 
بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 4-رف�ض ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم  اليوم  احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/3067  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- حالف �صامل عاي�ض �صايع االحبابي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

�صليمان بن �صالح بن �صيف اهلل العجيمي وميثله:را�صد عبداهلل علي هوي�صل النعيمي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/12/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�صليمان بن �صالح بن �صيف اهلل العجيمي اوال:بالزام املدعي عليه )حالف �صامل عاي�ض �صايع 
االحبابي( ان يوؤدي اىل املدعي )�صليمان بن �صالح بن �صيف اهلل العجيمي( مبلغ )100000( 
درم والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك يف:2014/7/10 
وحتى متام ال�صداد والزمته الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   .
اآل مكتوم  را�صد بن �صعيد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذا االع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/3463  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  والديكور  الفنية  لالعمال  ا�صبكت  عليه/1-  املدعي  اىل 
دب��ي وميثله:عبداهلل  ف��رع   - ����ض.ذ.م.م  �صي ج��از  املدعي/لوتاه بي  ان  االقامة مبا 
خمي�ض غريب الناخي ال علي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
���ض.ذ.م.م -  املذكورة اعاله ل�صالح/لوتاه بي �صي جاز  الدعوى  2017/11/28  يف 
وفوائده  دره��م  للمدعية مبلغ )17500(  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  دبي  فرع 
امل�صروفات  والزمتها  ال�صداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  9% من  بواقع  القانونيه 
وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/2613  جتاري كلي
���ض.م.ح جمهول حمل  اك��وات��ريم   -2 م.م.ح  للتجارة  واب��ل  عليه /1-�صركة  املدعي  اىل 
م.د.م.���ض وميثله:�صعيد علي حممد  املدعي/ابار�صي جرنال تريدينغ  ان  االقامة مبا 
طاهر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
)3504900( درهم والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
التام والتعوي�ض مببلغ )1000000( درهم عن مافاتها من ك�صب وما حلقها من خ�صارة 
جراء عدم تنفيذ االتفاق. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/6 ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/150  بيع عقار مره�ن   
وي�صت  مببنى   306 رقم  العقار  على  التنفيذي  احلجز  بايقاع  القرار  الق�صية:ا�صدار  مو�صوع 
مبنطقة  رق���م:11  االر���ض  قطعة  على  مربع  مرت   107.30 م�صاحته  والبالغ   10 رق��م   4 هايت�ض 

اخلليج التجاري وتثمينه وبيعه نظري مبلغ وقدره )3.081.554/64( درهم.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني

املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- اأف�صني جم�صود جمهول حمل االقامة
مو�صوع االعالن:

املنطقة:اخلليج   - �صكنية  �صقة  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
التجاري - رقم االر���ض:11 - ا�صم املبنى:وي�صت هايت�ض 4 - رقم الوحدة:306 قدم مربع وفاء 

للمبلغ املطالب به )1.563.966( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اإعالن بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/7878  الدائرة املطالبات الب�شيطة       
ال�صارقة يف  املدعي : موؤ�ص�صة اجرة  باأن  املدعى عليه : غالم �صديق رحيم بخ�ض  نعلمكم  اىل 

الدعوى رقم : 2017/7878 الدائرة املطالبات الب�صيطة قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله
يطالب فيها : الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره )6309.85( درهم وباال�صافة اىل الر�صوم 
قيد  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفوائد  عن  وف�صال  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
رقم:154  الب�صيطة  املطالبات  دائرة  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذا  ال�صداد.  تاريخ  حتى  الدعوى 
مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية 
ال�صاعة:9:30 �صباحا  املوافق:2018/2/12  امل�صتندات وذلك يوم  الدعوى مرفقا بها كافة  على 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اعاله بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك 

�صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اإعالن بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/7592  الدائرة املطالبات الب�شيطة       
اىل املدعى عليه : حممد �صاجد نظري ح�صني  نعلمكم باأن املدعي : موؤ�ص�صة اجرة ال�صارقة يف 

الدعوى رقم : 2017/7592 الدائرة املطالبات الب�صيطة قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله
الر�صوم  اىل  وباال�صافة  درهم   )7060( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب 
قيد  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفوائد  عن  وف�صال  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
رقم:154  الب�صيطة  املطالبات  دائرة  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذا  ال�صداد.  تاريخ  حتى  الدعوى 
مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية 
ال�صاعة:9:30 �صباحا  املوافق:2018/2/12  امل�صتندات وذلك يوم  الدعوى مرفقا بها كافة  على 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اعاله بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك 

�صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اإعالن بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/7622  الدائرة املطالبات الب�شيطة       
ال�صارقة يف  املدعي : موؤ�ص�صة اجرة  باأن  : �صهزاد علي جوالزار احمد نعلمكم  املدعى عليه  اىل 

الدعوى رقم : 2017/7622 الدائرة املطالبات الب�صيطة قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله
الر�صوم  اىل  وباال�صافة  درهم   )4200( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب 
قيد  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفوائد  عن  وف�صال  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
رقم:154  الب�صيطة  املطالبات  دائرة  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذا  ال�صداد.  تاريخ  حتى  الدعوى 
مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية 
ال�صاعة:9:30 �صباحا  املوافق:2018/2/12  امل�صتندات وذلك يوم  الدعوى مرفقا بها كافة  على 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اعاله بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك 

�صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
اإعالن بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2017/7879  الدائرة املطالبات الب�شيطة       
يف  ال�صارقة  اجرة  موؤ�ص�صة   : املدعي  باأن  نعلمكم  احمد  زهور  زهور  ح�صن   : عليه  املدعى  اىل 

الدعوى رقم : 2017/7879 الدائرة املطالبات الب�صيطة قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله
الر�صوم  اىل  وباال�صافة  درهم   )4920( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  الزام   : فيها  يطالب 
قيد  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  الفوائد  عن  وف�صال  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف 
رقم:154  الب�صيطة  املطالبات  دائرة  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذا  ال�صداد.  تاريخ  حتى  الدعوى 
مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية 
ال�صاعة:9:30 �صباحا  املوافق:2018/2/12  امل�صتندات وذلك يوم  الدعوى مرفقا بها كافة  على 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اعاله بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك 

�صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   
          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/7198  مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة        

اىل املدعى عليه : 1- حممد اقبال حميد خان حيث ان املدعي : موؤ�ص�صة اجرة ال�صارقة 
اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ويطالبك  �ض.ذ.م.م  قد 
�صنويا من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )13003.76( وقدره  مبلغ  باداء  فيها: 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد باال�صافة اللزامكم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة . لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )دائرة املطالبات الب�صيطة( 
وذلك  يوم:2018/2/5  �صباح  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف   )154( رقم  قاعة 
لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة تخلفك عن احل�صور او 
عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك. 

  مكتب اإدارة الدع�ى 
امني �شر

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12237 بتاريخ 2018/1/30   

          اعالن باحلكم ن�شرا امام حمكمة اب�ظبي الحتادية 
البتدائية يف الدع�ى رقم:2017/251 اداري كلي        

واالوقاف  اال�صالمية  لل�صوؤون  العامة  لها/الهيئة  املحكوم  طلب  على  بناء 

عنوانها/تنوب عنها ادارة ق�صايا الدولة بوزارة العدل.

اىل املحكوم عليه/علي بخيتان مفرح علي االحبابي - عنوانه/ن�صرا

ليكن معلوما لديك ان الق�صية االدارية امل�صار اليها اعاله قد حكم فيها مبثابة 

قابال  حكما  الكلية  االدارية  الدائرة  امام  بجل�صة:2017/10/31  احل�صوري 

لال�صتئناف خالل مدة ثالثني يوما تبداأ اليوم التايل لتبليغك هذا االعالن.

  عن/مدير ادارة اخلدمات الق�شائية 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اب�ظبي الحتادية البتدائية

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  284455  بتاريخ :  2017/12/13

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

و�صف العالمة    :  )  RAKacademy  ( كلمة واحدة مكتوبة باأحرف التينية و مكونة من �صقني 

)RAK ( مكتوبة باأحرف و باللون االأحمر )academy( مكتوبة باأحرف و باللون االأ�صود

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  284504  بتاريخ :  2017/12/14
با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية
الواق�عة بالفئة   : 36

و�صف العالمة    :  ) راك اكادميى ( كلمة واحدة مكتوبة باللغة العربية و مكونة من �صقني )راك( 
مكتوبة باأحرف كبرية و باللون االأحمر )اكادميى (  مكتوبة باأحرف �صغرية و باللون االأ�صود.

اال�ص��رتاطات : دون �صرط
االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  283258  بتاريخ :  2017/11/21

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

باأحرف التينية و مكونة من �صقني  RAKloan  ( كلمة واح��دة مكتوبة    (  : و�صف العالمة    

باللون  و  �صغرية  باأحرف  مكتوبة   )   loan( االأحمر  باللون  و  كبرية  باأحرف  مكتوبة   )  RAK(

االأ�صود.

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  283260  بتاريخ :  2017/11/21

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

و�صف العالمة    :  ) راك لون ( كلمة واحدة مكتوبة باللغة العربية و مكونة من �صقني )راك( مكتوبة 

باأحرف و باللون االأحمر )لون( مكتوبة باأحرف و باللون االأ�صود.

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  284453  بتاريخ :  2017/12/13

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

 RAK( كلمة واحدة مكتوبة باأحرف التينية و مكونة من �صقني   RAK Life  :    و�صف العالمة

( مكتوبة باأحرف و باللون االأحمر )life( مكتوبة باأحرف و باللون االأ�صود

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  284454  بتاريخ :  2017/12/13

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

و�صف العالمة    :  ) راك اليف( كلمة واحدة مكتوبة باللغة العربية و مكونة من �صقني )راك( مكتوبة 

باأحرف كبرية و باللون االأحمر )    اليف( مكتوبة باأحرف �صغرية و باللون االأ�صود.

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  283269  بتاريخ :  2017/11/21

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

RAKfeast  ( كلمة واح��دة مكتوبة باأحرف التينية و مكونة من �صقني  و�صف العالمة    :  )  

)RAK ( مكتوبة باأحرف و باللون االأحمر )feast( مكتوبة باأحرف و باللون االأ�صود

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  283283  بتاريخ :  2017/11/21

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

و�صف العالمة    :  ) راك في�صت ( كلمة واح��دة مكتوبة باللغة العربية و مكونة من �صقني )راك( 

مكتوبة باأحرف كبرية و باللون االأحمر )في�صت( مكتوبة باأحرف �صغرية و باللون االأ�صود

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  283256  بتاريخ :  2017/11/21

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

 )RAK( كلمة واحدة مكتوبة باللغة االتينية ومكونة من �صقني )RAKbike(  :    و�صف العالمة

مكتوبة باأحرف كبرية و )bike( مكتوبة باأحرف �صغرية وكالهما باللون االأ�صود.

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  283257  بتاريخ :  2017/11/21

با�ص��م : بنك راأ�ض اخليمة الوطنى �ض م ع

وعنوانه : �ض ب: 5300 راأ�ض اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية / ال�صوؤون املالية و ال�صوؤون العقارية

الواق�عة بالفئة   : 36

و�صف العالمة    :  ) راك بايك( كلمة واحدة مكتوبة باللغة العربية ومكونة من �صقني) راك( و ) 

بايك( وكالهما باللون االأ�صود.

اال�ص��رتاطات : دون �صرط

االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : �صما�ض للملكية الفكرية 

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  276845    بتاريخ : 2017/07/20م

 بيانات االأولوية : 
باإ�صم : هازر بابا غيدا �صنايي اإت�صي

 يف دي�ض جتارة ليمتد �صركتي 
وعنوانة :   كمال تريكلر ماهالي�صي �صومر كادي�صي هانيميلي �صوكاك رقم: 43 �صانكاكتيبي / اإ�صطنبول، تركيا           

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30

القهوة، الكاكاو؛ م�صروبات اأ�صا�صها القهوة اأو الكاكاو، م�صروبات اأ�صا�صها ال�صوكوال؛ با�صتا، عجائن حم�صية، نودلز ؛ معجنات 
وخمبوزات اأ�صا�صها الدقيق؛ حلوى اأ�صا�صها الطحني وال�صوكوال؛ خبز، كعك )اخلبز الرتكي على �صكل حلقات مغطى ببذور 
ال�صم�صم(، بوغاكا )كعك تركي(، خبز عربي، �صندوي�صات، كامتري )معجنات تركية(، فطائر، كعك، بقالوة )حلوى تركية 
اأ�صا�صها العجني املغطى بال�صراب(، كنافة )حلوى تركية اأ�صا�صها العجني(؛ حلوى اأ�صا�صها العجني املغطى بال�صراب؛ مهلبية، 
الب�صري،  النحل لال�صتهالك  اأرز، لوز بحليب )مهلبية تركية(؛ ع�صل، �صمع  ك�صرتد، كازانديبي )مهلبية تركية(، مهلبية 
العكرب الأغرا�ض الطعام، توابل للطعام، منكهات الفانيال، بهارات، �صل�صات )توابل(، �صل�صات طماطم، خمرية، م�صحوق 
ب�صكويت،  �صوكوال،  حلويات،  مثلج؛  �صاي  �صاي،  �صكر؛  م�صحوق  �صكر،  مكعبات  �صكر،  للطعام؛  ن�صا  �صميد،  دقيق،  اخلبيز؛ 
ب�صكويت رقيق ه�ض، رقائق؛ علكة للم�صغ؛ بوظة، مثلجات �صاحلة لالأكل، ملح ؛ وجبات خفيفة اأ�صا�صها حبوب، ف�صار )حب 
�صعري مطحون لال�صتهالك  الب�صري،  املعالج لال�صتهالك  القمح  ال��ذرة، حبوب االفطار،  رقائق  �صوفان مطحون،  ال��ذرة(، 
امل�صتق من  ال�صاي  دب�ض للطعام؛  ارز؛  الب�صري،  الب�صري، جاودار معالج لال�صتهالك  �صوفان معالج لال�صتهالك  الب�صري، 

اأوراق ال�صجر، �صاي الفاكهة، اأكيا�ض ال�صاي، اأكيا�ض ال�صاي املعدة لالأكواب، مريمية، �صاي بنكهة الزيزفون.
و�صف العالمة : تتكون العالمة من عبارة "HazerBaba" باالأحرف الالتينية باللون االأبي�ض بداخل �صكل هند�صي 
مزخرف باللون االأحمر و باإطار مزدوج ذهبي اللون بنهاية كل  جانب من ال�صكل الهند�صي املزخرف امتداد ل�صكل بي�صاوي 

�صغري مدبب ذهبي اللون.
اال�صرتاطات : 

بالربيد  اإر�صالة  اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ض علي  لدية  فعلي من 
امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  30  يناير 2018 العدد 12237
منوذج اإعلن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : �صما�ض للملكية الفكرية 
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  276846بتاريخ : 2017/07/20م
 بيانات االأولوية : 

باإ�صم : هازر بابا غيدا �صنايي اإت�صي
 يف دي�ض جتارة ليمتد �صركتي 

اإ�صطنبول،  :   كمال تريكلر ماهالي�صي �صومر كادي�صي هانيميلي �صوكاك رقم: 43 �صانكاكتيبي /  وعنوانة 
تركيا                           

�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32

ال�صودا؛ ع�صائر  النبع، مياه معدنية للموائد، ماء  البرية؛ مياه معدنية، مياه  برية؛ م�صتح�صرات ل�صنع 
الفواكه و اخل�صراوات، ركازات و خال�صات الفواكة و اخل�صراوت ل�صنع امل�صروبات، مرطبات غري كحولية؛ 
خال�صات  مع  امل�صروبات  وحبيبات  م�صحوق  للريا�صيني؛  بالربوتينات  غنية  م�صروبات  الطاقة؛  م�صروبات 

الفاكهة؛ م�صروبات مبا يف ذلك خال�صات الفاكهة.
و�صف العالمة : تتكون العالمة من عبارة "HazerBaba" باالأحرف الالتينية باللون االأبي�ض بداخل 
الهند�صي  ال�صكل  اللون بنهاية كل جانب من  باإطار م��زدوج ذهبي  و  باللون االأحمر  �صكل هند�صي مزخرف 

املزخرف امتداد ل�صكل بي�صاوي �صغري مدبب ذهبي اللون.
اال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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الدرا�صة  اإل��ي��ه  لت  تو�صّ ال��ذي  الرئي�ض،  االكت�صاف  ي��ق��ّدم 
)اخل��الي��ا امل��زروع��ة ا�صتمرت يف ال��دم��اغ م��دة �صنتني على 
خ��ط��رية يف اجل�صم(،  ب��ت��اأث��ريات  الت�صبب  دون  م��ن  االأق���ل 
عالجات  باختبار  الباحثني  م��ن  ي��اأم��ل  مل��ن  ك��ب��رياً  زخ��م��اً 

اخلاليا اجلذعية لباركن�صون على الب�صر، وفق العلماء.
�ض يف اخلاليا اجلذعية  يذكر يون تاكاها�صي، عامل متخ�صّ
يف جامعة كيوتو يف اليابان قاد الدرا�صة، اأن فريقه يخطط 
من  امل�صنوعة  الع�صبية  اخل��الي��ا  ب��زراع��ة  ق��ري��ب��اً  للبدء 
خاليا جذعية م�صتحثة وافرة القدرة يف اأ�صخا�ض يعانون 

باركن�صون يف جتارب �صريرية.
معلومات  االأرج����ح  على  البحث  ي��ق��ّدم  ذل���ك،  على  ع���الوة 
ال��ع��امل تخترب مقاربات  اأخ����رى ح���ول  مل��ج��م��وع��ات  ق��ّي��م��ة 
اجلذعية  اخلاليا  با�صتخدام  باركن�صون  لعالج  خمتلفة 

وتنوي اأي�صاً البدء بالتجارب قريباً.
ويف  االأخ���ري  البحث  يف  بعمق   Nature جملة  غا�صت 

تداعياته على م�صتقبل عالجات اخلاليا اجلذعية.
مَل ت�صّكل اخلاليا اجلذعية عالجاً واعداً لباركن�صون؟

خاليا  م��وت  اإىل  يعود  تنك�صي  ع�صبي  مر�ض  باركن�صون 
ع�صبية  ن��واق��ل  ت��ك��ّون  دوبامينية  ع�صبية  خ��الي��ا  ُت�صمى 
ال���دم���اغ. وملا  ال��دوب��ام��ني يف م��ن��اط��ق معينة م��ن  ُت��دع��ى 
كانت خاليا الدماغ، التي ُتنتج الدوبامني، توؤدي دوراً يف 
وت�صلباً  رع�صة مميِّزة  باملر�ض  امل�صابون  فيعاين  احلركة، 
يف الع�صالت. لكن العالجات الراهنة ت�صتهدف االأعرا�ض 

ال االأ�صباب الكامنة.
الوافرة  اجلذعية  اخلاليا  اأن  فكرة  على  الباحثون  رّك��ز 

ن��وع من اخلاليا  اأي  اإىل  التحّول  ت�صتطيع  التي  ال��ق��درة، 
يف اجل�����ص��م، ق���د حت���ّل حم���ل اخل���الي���ا ال��ع�����ص��ب��ي��ة املنتجة 
للدوبامني يف حالة مر�صى باركن�صون وحتد بالتايل من 
اجلذعية  اخل��الي��ا  تتمتع  تعك�صه.  حتى  اأو  امل��ر���ض  ت��ق��ّدم 
اإال  اجلنينية امل�صتمدة من االأجنة الب�صرية بهذه القدرة، 
اأنها ت�صّكل حمور كثري من اجلدال االأخالقي. يف املقابل، 
املعدة  القدرة  الوافرة  امل�صتحثة  اجلذعية  اخلاليا  تتمتع 
اجلنينية  باحلالة  �صبيهة  حالة  اإىل  بالغة  خاليا  بدفع 

بالتنوع ذاته من دون الت�صبب مبخاوف اأخالقية.

اإلَم تو�سلت الدرا�سة الأخرة؟
وافرة  م�صتحثة  جذعية  خ��الي��ا  تاكاها�صي  ف��ري��ق  ح���ّول 
يعانون  اآخرين  ومن  اأ�صحاء  اأنا�ض  من  م�صتمدة  القدرة 
باركن�صون اإىل خاليا ع�صبية منتجة للدوبامني، ثم عمد 
اإىل زراعة اخلاليا يف قردة مكاك م�صابة بنوع من املر�ض 

اأحدثه الباحثون بوا�صطة �صم يقتل اخلاليا الع�صبية.
االأقل  على  �صنتني  م��دة  امل��زروع��ة  الدماغ  ا�صتمرت خاليا 
م��ا يو�صح على  ال��ق��ردة،  و�صّكلت رواب���ط م��ع خاليا دم��اغ 
بالتحرك يف  باخلاليا  املعاجلة  القردة  ب��داأت  مَل  االأرج��ح 

قف�صها بوترية اأكرب.

ما اأهمية هذا البحث؟
اإ�صارة  اأي���ة  يكت�صف  مل  تاكاها�صي  ف��ري��ق  اأن  ال��الف��ت  م��ن 
باأن  )ع��ل��م��اً  اأورام  اإىل  امل��زروع��ة حت��ّول��ت  اخل��الي��ا  اأن  اإىل 
هذا م�صدر القلق االأكرب يف العالجات التي ت�صمل خاليا 

اأنها ت�صببت برد فعل مناعي ال  اأو  جذعية وافرة القدرة( 
ميكن �صبطه باالأدوية التي تكبح املناعة.

اأع�صاب  اأندر�ض بيوركلوند، عامل  وعن هذا البحث يقول 
من جامعة لوند يف ال�صويد: )يعالج جمموعة من امل�صائل 
اأن  قبل  بعمق  منها  التحقق  علينا  التي  االأهمية  البالغة 
يف  اخلاليا  هذه  ا�صتخدام  اإىل  بثقة  االنتقال  من  نتمّكن 

حالة الب�صر(.

الذي  امل�سار  وم��ا  ال�سريرية  التجارب  تبداأ  متى 
تتبعه؟

يذكر تاكاها�صي: )اآمل باأن نبداأ جتربة �صريرية نحو نهاية 
العام املقبل(. و�صتكون هذه اأول جتربة للخاليا اجلذعية 
امل�صتحثة الوافرة القدرة جُترى على مر�صى باركن�صون. 
يف عام 2014، اأ�صبحت امراأة يابانية يف عقدها الثامن 
جذعية  خ��الي��ا  م��ن  م�صتمدة  خ��الي��ا  يتلقى  اإن�����ص��ان  اأول 

م�صتحثة وافرة القدرة بغية عالج التنك�ض البقعي.
اجلذعية  اخل��الي��ا  تعديل  ميكن  النظرية،  الناحية  م��ن 
ما  مري�ض،  كل  متطلبات  وفق  القدرة  الوافرة  امل�صتحثة 
اأدوية تكبح رد الفعل  يلغي بالتايل احلاجة اإىل ا�صتخدام 

املناعي جتاه االأن�صجة الغريبة.
القدرة  ال��واف��رة  امل�صتحثة  اجلذعية  اخل��الي��ا  �صنع  لكن 
امل��ع��دل��ة م��ك��ل��ف ج�����داً، ف�����ص��اًل ع���ن اأن ا���ص��ت��خ��ال���ض هذه 
اأ�صهر،  ي�صتغرقان ب�صعة  النمو  اخلاليا وم�صاعدتها على 
وفق تاكاها�صي. لذلك يخطط فريقه بداًل من ذلك اإىل 
الوافرة  امل�صتحثة  حتديد خطوط من اخلاليا اجلذعية 

ا�صتخدام  ث��م  اأ���ص��ح��اء وم��ن  اأن��ا���ض  امل�صتمدة م��ن  ال��ق��درة 
موؤ�صرات اخلاليا املناعية احليوية ملطابقة هذه اخلطوط 
الفعل  ردود  من  باحلد  اأم��ل  على  باركن�صون  مر�صى  مع 

املناعية )ومعها احلاجة اإىل اأدوية تكبح هذا الهجوم(.
 Nature لها تقرير مرافق ُن�صر يف يف الدرا�صة التي ف�صّ
تاكاها�صي  ف��ري��ق  زرع   ،Communications
جذعية  خ��الي��ا  م��ن  م�صتمدة  ع�صبية  خ��الي��ا  ال��ق��ردة  يف 
ح��ي��وان��ات مكاك  م��ن  م���اأخ���وذة  ال���ق���درة  واف����رة  م�صتحثة 
خمتلفة، فاكت�صف الباحثون اأن اخلاليا املزروعة يف قردة 
به  تتمتع  مل��ا  مماثلة  بي�صاء  دم  ك��ري��ات  م��وؤ���ص��رات  حتمل 
القردة التي اأُخذت منها اخلاليا ت�صببت برد فعل مناعي 

حمدود.

ما مقاربات اخلليا اجلذعية الأخرى التي تختر 
اليوم لعلج باركن�سون؟

يف مطلع هذه ال�صنة، بداأ باحثون �صينيون جتربة تتناول 
املر�صى  اإعطاء  خمتلفة:  مقاربة  وتعتمد  باركن�صون  داء 
خ��الي��ا جذعية  م��ن  م�����ص��ن��وع��ة  اأروم���ي���ة ع�صبية  خ��الي��ا 
منتجة  بالغة  ع�صبية  خاليا  اإىل  حتولها  بهدف  جنينية 

للدوبامني. 
ولكن قبل �صنة، كان مر�صى يف اأ�صرتاليا تلقوا يف جتربة 
الباحثني يف تلك  واأع��رب بع�ض  منف�صلة خاليا مماثلة. 
البالغة  غ��ري  اخل��الي��ا  ت��ط��ور  اأن  م��ن  قلقه  ع��ن  التجربة 

املزروعة طفرات ت�صبب االأورام.
يف هذه االأثناء، يعقد باحثون يف منتدى لعالج باركن�صون 
وينتمي   ،GForce-PD ُي��دع��ى  اجلذعية  باخلاليا 
اأخرى  اختبار مقاربات  العزم على  تاكاها�صي،  اإليه فريق 
يف  ف��رق  تخطط  امل��ث��ال،  �صبيل  على  �صريرية.  جت���ارب  يف 

لتجارب  امل��ت��ح��دة  واململكة  وال�����ص��وي��د،  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
تزرع خاللها خاليا ع�صبية منتجة للدوبامني م�صنوعة 
من خاليا جذعية جنينية يف الب�صر. ومن مزايا خطوط 
خ�صعت  اأنها  م�صبقاً  املحددة  اجلنينية  اجلذعية  اخلاليا 
كبرية.  بكميات  اإمن��اوؤه��ا  املمكن  وم��ن  مو�صعة  ل��درا���ص��ات 
ال��ت��ج��ارب احل�����ص��ول على  امل�����ص��ارك��ون يف  وه��ك��ذا ي�صتطيع 
عالج موحد، ح�صبما ي�صري بيوركلوند، الذي ينتمي اأي�صاً 

اإىل هذا املنتدى.
ل جان لورينغ، عاملة متخ�ص�صة يف اخلاليا اجلذعية  تف�صّ
بكاليفورنيا،  ي���وال  ال  يف  ل��ل��ب��ح��وث  �صكريب�ض  م��ع��ه��د  يف 
جذعية  خ��الي��ا  م��ن  م�صنوعة  ع�صبية  خ��الي��ا  ا���ص��ت��خ��دام 
م�صتحثة وافرة القدرة ماأخوذة من خاليا املري�ض نف�صه. 
�صحيح اأن هذه املقاربة مكلفة، اإال اأنها جتّنب املري�ض اأخذ 
اأدوية خطرية لكبح املناعة، وفق العاملة. وملا كانت اخلاليا 
مع  د من جديد  حُت��دَّ القدرة  الوافرة  امل�صتحثة  اجلذعية 
كل مري�ض، فتمّر اخلطوط بعمليات انق�صام خلوي قليلة 
ن�صبياً، ما يحد من خطر تعر�صها لطفرات ت�صبب االأورام. 
عام  يف  �صريرية  جتربة  فريقها  يبداأ  ب��اأن  لورينغ  وت��اأم��ل 

 .2019
)يجب اأال يكون هذا �صباقاً، فنحن ندعم جناح اجلميع(، 

توؤكد العاملة.
يو�صح لورنز �صتودر، عامل متخ�ص�ض يف اخلاليا اجلذعية 
يعمل  نيويورك  مدينة  يف  لل�صرطان  كيرتينغ  مركز  يف 
على جتربة ت�صتخدم خاليا ع�صبية م�صنوعة من خاليا 
م�صائل  يواجهون  زال��وا  ما  الباحثني  اأن  جذعية جنينية، 
ال�صروري يف كل  اإىل حل، مثل عدد اخلاليا  عدة حتتاج 
عملية زرع. لكنه ي�صّدد على اأن الدرا�صة االأخرية )ت�صّكل 

اإ�صارة اإىل اأننا جاهزون للم�صي قدماً(.

يف االأحوال الطبيعية، يتعّرف جهاز املناعة اإىل 
فيق�صي  بنجاح،  ويحاربها  ال�صرطانية  اخلاليا 
تنهار  العملية  هذه  لكّن  تطّورها.  اأثناء  عليها 
الباحثون  ب��ات  اليوم،  االأورام.  وتت�صّكل  اأحياناً 

يعلمون �صبب ذلك.
كلية  يف  ب���روف�������ص���ور  ك���وب���اي���ا����ص���ي،  ك��وي�����ص��ي  د. 
يف  ب��ارز  وب��اح��ث  تك�صا�ض  يف  للطّب   A&M

 Proceedings املقال الذي ُن�صر يف جملة
 of the National Academy of
)تو�صّلنا  املجال:  هذا  يف  يقول   ،Sciences
تفّلت  ع��م��ل��ي��ة  يف  االأه���م���ي���ة  ب��ال��غ��ة  اآل���ي���ة  اإىل 
اخلاليا ال�صرطانية من جهازنا املناعي لت�صّكل 

االأورام(.
كموؤ�صر   NLRC5 االك��ت�����ص��اف  ه���ذا  ي��ح��ّدد 

حيوي جديد لبقاء مر�صى ال�صرطان على قيد 
ت�صّكل  كذلك  العالجية،  فعلهم  وردود  احلياة 

هذه اجلينة هدفاً حمتماًل لعالجات جديدة.
ي��ت��اب��ع ك��وب��اي��ا���ص��ي م��و���ص��ح��اً: )ت���ول���د اخلاليا 
كطفرات  جينية،  ت��ب��ّدالت  ب�صبب  ال�صرطانية 
اأج��زاء من �صبغيات خمتلفة.  ترتيب  اإع��ادة  اأو 
ال�صرطانية كافة  نتيجة لذلك، حتمل اخلاليا 
جينات )غريبة( جديدة تعتربها خاليا امل�صيف 
التائية عموماً مولدات �صّد تابعة الأورام. يعمل 

هذا اجلهاز امل�صاد لالأورام بفاعلية عالية(.

بروتينات غريبة
�صنوات  ب�صع  قبل  وزم���الوؤه  كوبايا�صي  الح��ظ 
اأن NLRC5 ت�صبط جينات )معقد التوافق 
الن�صيجي الكبري( من املجموعة االأوىل. حتمل 
هذه اجلينات �صفرة جزيئات على �صطح اخلاليا 
متّثل اأجزاء من بروتينات غريبة تغزو اخللية، 
كربوتينات الفريو�صات اأو البكترييا. وتنبه هذه 
االأج��زاء ق�صماً من جهاز املناعة ُيدعى اخلاليا 
التائية القاتلة، ما يوّلد رد فعل فورياً من جهاز 

املناعة �صّد مولد غريب معني.
الدرا�صة  قّدمته  الذي  اجلديد  االكت�صاف  لكن 
تدمري  ع��ل��ى  يعمل  اأن  ي��ج��ب  عينه  اجل��ه��از  اأن 

ل  تتو�صّ االأخ���رية  اأن  اإال  ال�صرطانية،  اخل��الي��ا 
 ،NLRC5 اأحياناً اإىل طريقة لتعطيل جينة
املناعة  جهاز  من  التفّلت  بالتايل  لها  يتيح  ما 

وت�صكيل االأورام.
وبروف�صورة،  يو�صيهاما، طبيبة،  �صايوري  تذكر 
االأوىل  والباحثة  وزميلة يف خمترب كوبايا�صي، 
يف التقرير: )اإذا مل تنجح عملية متثيل مولدات 
الكبري(  الن�صيجي  التوافق  �صّد جينات )معقد 
اخلاليا  ت��ت��م��ّك��ن  ف��ل��ن  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  م��ن 
التائية من قتل اخلاليا ال�صرطانية. واكت�صفنا 
 NLRC5 اأن اآل��ي��ات ع��دة حت��ّد م��ن وظ��ائ��ف
اإىل غزو  ي�����وؤدي  ال�����ص��رط��ان��ي��ة، م���ا  يف اخل���الي���ا 

االأخرية جهاز املناعة(.
يختم كوبايا�صي: )�صرنا نعرف اليوم مَل تنجح 
ال��ت��ف��ّل��ت م��ن جهازنا  ال�����ص��رط��ان��ي��ة يف  اخل��الي��ا 
اآل��ي��ة مهمة ب��ق��در م��ا تو�صلنا  امل��ن��اع��ي. م��ا م��ن 

اإليه. 
اإىل   NLRC5 ت��ت��ح��ّول  اأن  ن��ت��وّق��ع  ل���ذل���ك 
وحتديد  بتقييم  لالأطباء  ي�صمح  حيوي  موؤ�صر 
اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ع���الج االأن�������ص���ب يف ح���ال���ة كل 
عالجية  نتائج  اإىل  ي��وؤدي  ما  �صرطان،  مري�ض 
12 مليون مري�ض ي�صّخ�ض  اأف�صل الأكرث من 

االأطباء اإ�صابتهم بال�صرطان �صنوياً(.

خليا  من  م�ستمّدة  ع�سبية  خليا  فيها  ُزرع��ت  ق��ردة  اأعربت 
جذعية عن حت�ّسن م�ستدام باأعرا�ض داء باركن�سون بعد �سنتني 

من العلج.
اأفاد باحثون يابانيون عن نتائج واعدة لعلج لداء باركن�سون ما 
زال قيد الختبار ي�سمل زراعة خليا ع�سبية م�سنوعة من خليا 
جذعية )اأُعيدت برجمتها( يف الدماغ، اإذ ك�سفت جتربة اأُجريت 
على قردة حتمل ن�سخة من املر�ض اأن العلج يحّد من الأعرا�ض، 

.Nature ف�سًل عن اأنه بدا اآمنًا، وفق تقرير ُن�سر يف جملة

اخلليا  اأن  الأمركية  املتحدة  بالوليات  تك�سا�ض  يف  ال�سحة  لعلوم   A&M مركز  يف  باحثون  اكت�سف 
.NLRC5 ال�سرطانية ت�ستطيع التفّلت من جهاز املناعة، ثم النت�سار، عندما تعوق عمل جينة ُتدعى

اآلية تتيح للخاليا ال�صرطانية الهروب 
من جهاز املناعة وت�صكيل االأورام

زراعة خليا ع�سبية )اأُعيدت برجمتها( يف الدماغ

عالج جديد لداء باركن�صون ما زال قيد االختبار 

طـــــــــــــــب
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هل اقرتبت عودة النجمة امل�صرية 
�صريهان جلمهورها؟

 نيكول �صابا تت�صدر مع تيم ح�صن 
البو�صرت الدعائي لـ)الهيبة(

قطعت  بعدما  بالفعل،  اقرتبت  الفن  الأ���ص��واء  �صريهان  الفنانة  ع��ودة  اأّن  يبدو 
�صانيل(  )كوكو  ا�صتعرا�ض  م�صاهد  ن�صف  نحو  بت�صوير  وقامت  امل�صوار،  ن�صف 
لو�صع  ع����ادل،  ه���اين  امل��م��ث��ل  اخ��ت��ي��ار  م��ف��اج��اأة  ع��ن  ك�صفت  ت�����ص��ري��ب��ات،  بح�صب 
للفرق  كمطرب  القدمية  ملوهبته  ا�صتعادة  يف  للعر�ض  الت�صويرية  املو�صيقى 
واأ�صعار  الباجوري،  هادي  اإخراج  �صانيل( من  )كوكو  امل�صتقلة.عر�ض  املو�صيقية 
مدحت العدل، ويتوقف ا�صتكماله على بناء الديكورات اجلديدة، ومن املنتظر 
االنتهاء منها قريبا، كما و�صلت عدة فرق ا�صتعرا�صية اأجنبية اإحداها من لبنان 
للعقد  13 من املنتظر تقدميها وفقاً  للم�صاركة يف ت�صوير العر�ض االأول من 
)كوكو  عر�ض  ت�صوير  انتهاء  جروب.بعد  العدل  و�صركة  �صريهان  بني  امل��وّق��ع 

�صانيل( �صتجتمع الفنانة �صريهان مع اإدارة �صركة العدل جروب و�صبكة قنوات 
فاإن  م�صادر  وح�صب  العر�ض،  مبوعد  نهائي  ق���راٍر  الت��خ��اذ   ،Dmc ف�صائية 
القناة  تتوىل  ثم  امل�صرحية،  العرو�ض  االنتهاء من ت�صوير كل  �صريهان تف�صل 
امل�صرح  خ�صبة  ف��وق  للجمهور  تعر�ض  اأن  على  الح��ق��اً،  العر�ض  موعد  برجمة 
االنتهاء  فور  االأوىل  امل�صرحية  تعر�ض  اأن  البع�ض  يرى  بينما  التوقيت،  بنف�ض 
من جتهيزها، خا�صة واأن موعد العر�ض االأ�صلي كان حمدداً يف الن�صف االأول 

من يناير اجلاري.
انتهاء  حل��ني  م��وؤج��اًل  �صيبقى  التليفزيوين  ال��ع��ر���ض  مب��وع��د  النهائي  ال��ق��رار 

�صريهان من ت�صوير م�صرحيتها االأوىل )كوكو �صانيل(.

ط�����رح�����ت ال�������ص���ف���ح���ة اخل����ا�����ص����ة 
موقع  ع��ل��ى   " "الهيبة  مب�صل�صل 
ال�صورة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل 
ال���دع���ائ���ي���ة ل���ل���ج���زء ال����ث����اين من 
امل�����ص��ل�����ص��ل، وال��ت��ي ���ص��ت��ع��ر���ض حتت 
عنوان "العودة".ال�صورة الدعائية 
�صابا  نيكول  النجمني  بني  جمعت 
�صيتقا�صمان  اللذين  ح�صن  وت��ي��م 
بطولة امل�صل�صل اإىل جانب عدد اآخر 
من النجوم اللبنانيني وال�صوريني 
من بينهم منى وا�صف ورفيق علي 
وعبداملجيد  الزين  واأح��م��د  اأحمد 
واأوي�ض  ���ص��اه��ني  وع��ب��ده  جم���ذوب 
�صقرا  اأب�����و  وف����ال����ريي  خم��ل��الت��ي 
االإعالن  يتم  �صوف  كما  وغريهم، 
اأ���ص��م��اء ممثلني  املقبلة ع��ن  خ��الل 

جدد �صين�صمون اإىل امل�صل�صل..
اإنتاج �صركة ال�صباح  "الهيبة" من 
ه���������وزان عكو  ق�������ص���ة  ل������الإع������الم، 
ال�صلكا  ب��ا���ص��م  وح������وار  و���ص��ن��اري��و 

واإخراج �صامر الربقاوي.
�صديد  تكتم  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ال��ث��اين من  ح��ول تفا�صيل اجل��زء 
"الهيبة" بهدف مفاجاأة اجلمهور، 
خالل  بت�صويره  يبا�صر  اأن  ع��ل��ى 

اليومني املقبلني.

�صنوياً؟ العربية  املو�صيقى  مهرجان  يف  امل�صاركة  على  حر�صك  �صبب  • ما 
- اأنا ابنة دار االأوبرا امل�صرية حيث ن�صاأت وتعلمت الغناء واأ�صوله، وهي اأول مكان عّرف اجلمهور 

ب�صوتي ووقفت على خ�صبته. 
لذا اأدين بالف�صل لهذه الدار يف ما و�صلت اإليه من جناح. 

كذلك يعترب مهرجان املو�صيقي العربية االأهم يف جماله الذي يقام منذ 26 عاماً، وم�صاركة اأي 
فنان فيه �صرف له،

 واأ�صعد دائماً بالغناء اإىل جوار جمموعة من القامات من خمتلف االأجيال، واأ�صعر بفخر واعتزاز 
املوافقة  يف  اأت��ردد  وال  فيها  امل�صاركة  عن  الفنية  التظاهرة  ه��ذه  على  القيمون  يحدثني  عندما 

مطلقاً.

وحفالته؟ املهرجان  يف  امل�صاركة  عن  يعزف  الفنانني  بع�ض  • لكن 
- لكل �صخ�ض ظروفه التي ال ميكن اأن يقيمها غريه. لكن بالن�صبة اإيل، يحمل املهرجان مكانة 
خا�صة يف قلبي، ويف كل �صنة اأ�صعر باأن ثمة تطوراً ت�صعى اإليه االإدارة من اأجل مواكبة التطورات، 

ويف الوقت نف�صه احلفاظ على الرتاث املو�صيقي ونقله اإىل االأجيال اجلديدة.
الفر�صة  الإعطاء  للمو�صيقى  باحلفالت  كاملة  فوا�صل  تخ�صي�ض  االأخ��رية  ال��دورة  يف  ولفتني   

للجمهور لال�صتماع اإليها.

الرتاثية؟ االأغاين  يف  ح�صرك  االأوبرا  يف  وجودك  باأن  ت�صعرين  • اأال 
من  خمتلفة  اأن���واع  تقدمي  على  قدرتي  اأثبت  اأنني  خ�صو�صاً  املا�صي،  من  االأم��ر  ه��ذا  اأ�صبح   -

االأغاين، 
الرومان�صية والرتاجيدية وغريها.

اأغاين اأخرى  اأديت  اأنني قّدمت االأغاين الرتاثية فرتات طويلة، لكن يف الوقت نف�صه   �صحيح 
حققت النجاح، من بينها )فيها حاجة حلوة( التي عرفني اجلمهور من خاللها.

ال�صاحة؟ على  لك  اأغنية  اأ�صهر  اأنها  تعتقدين  • هل 
- حّققت ظروف االأغنية لها عنا�صر ال�صهرة والنجاح، واأّدت دوراً يف و�صولها اإىل قطاع عري�ض 

من امل�صتمعني، خ�صو�صاً اجلمهور الذي ال يرتدد على االأوبرا ومل يكن يعرفني.
 )فيها حاجة حلوة( للمو�صيقار الكبري عمر خريت الذي اأدين له بالف�صل، وقدمت يف فيلم بطله 

اأحمد حلمي،
 وهو ممثل له �صريحة كبرية من املتابعني وحّقق العمل النجاح، ما اأو�صلها اإىل اجلمهور ب�صكل 
عند  ب�صعادة  واأ�صعر  مني  احل�صور  يطلبها  اإذ  كافة،  حفالتي  يف  االأغنية  هذه  اأق��دم  لذا  اأ�صرع. 

غنائها على امل�صرح.

الرتاثية؟ االأغاين  تقدمي  اإعادة  يف  جتربتك  من  ا�صتفدت  • هل 
- بالتاأكيد، خ�صو�صاً اأنها عرفتني اإىل اجلمهور يف البداية، 

م  كذلك �صاعدين اإتقانها على الغناء ب�صكل �صحيح فنياً و�صبط خمارج االألفاظ عندما بداأت اأقدِّ
االأغاين اخلا�صة بي �صواء )املنفردة( اأو �صارات االأعمال الدرامية املختلفة. 

احلفالت  يف  ال�صرق  لكوكب  االأغ���اين  بع�ض  مني  يطلب  واجلمهور  فيها،  بتجربتي  اأع��ت��ز  ل��ذا 
واأقدمها حتى االآن يف احلفالت املختلفة.

ال�صبب؟ فما  قليلة،  م�صر  يف  حفالتك  اأن  • املالحظ 

جيدة  لكنها  ن�صبياً  قليلة  كانت  واإن  وه��ي  تنا�صبني،  التي  احلفالت  اأحيي 
بالن�صبة اإيل، كذلك اأحيي حفالت متعددة خارج م�صر با�صتمرار.

)اأحلى  االأول  األ��ب��وم��ك  بعد  االأل��ب��وم��ات  جت��رب��ة  ت��ك��رري  مل  مل���اذا   •
هدية(؟

- ال نية لدي لتقدمي األبومات خالل الفرتة املقبلة ب�صبب الظروف 
االإنتاجية ال�صعبة،

 لكني اأركز راهناً على اإطالق اأغان منفردة جديدة وت�صويرها بطريقة 
الفيديو كليب لطرحها على ال�صا�صات،

 ال �صيما اأنها حتّقق النجاح واالنت�صار اأكرث من االألبومات، ف�صاًل 
على  تقدميها  اإىل  اأ�صعى  اأنني  �صيما  ال  تكلفة،  اأق��ل  اأنها  عن 

نفقتي.

حمددة؟ اأغان  على  ا�صتقريت  • هل 
وملحنني  ���ص��ع��راء  م��ع  عمل  جل�صات  اأع��ق��د  لكن  ب��ع��د،  لي�ض   -

اأن  واأتوقع  �صاأختارها  التي  االأغ��اين  على  لال�صتقرار  وموزعني 
يتحقق ذلك قريباً، خ�صو�صاً اأنني متحم�صة الأكرث من فكرة.

املو�صيقي؟ االإنتاج  يف  ال�صعوبة  �صبب  • ما 
اأزمة منذ �صنوات ومل يتعامل معها اأحد بجدية، ما  - نعاين 

جعلها تدمر �صناعة املو�صيقى، 
مزمنة  م�صكلة  اأ�صبحت  التي  االإلكرتونية  القر�صنة  وهي 
االألبومات  �صانعي  جمهود  وت�صيع  املنتجني  حقوق  تهدر 

الغنائية فور طرحها. 
حتى اإن مل ُي�صّرب االألبوم يتم توفريه بن�صخة عالية عرب 

االإنرتنت بعد �صاعات قليلة من طرحه،
 ما جعل كثريين من اأ�صحاب ال�صركات يفكرون اأكرث من 
مرة ويراجعون ح�صاباتهم قبل طرح اأية األبومات جديدة، 
ونالحظ هذا االأمر يف قلة عدد �صركات االإنتاج املو�صيقي.

�صرورة تدخل الدولة
• ماذا م�صكلة عزوف �صركات اإنتاج كثرية عن اإطالق اأية 

األبومات جديدة؟
- احلل لي�ض يف يد الفنانني اأو �صركات االإنتاج، بل موجود 
لدى الدولة التي عليها اأن تتدخل حلماية �صناعة املو�صيقى 

عموماً،
اأية  بكثري من  اأك��رب  بها  التي حلقت  االأ���ص��رار  اأن  �صيما   ال 

�صناعة اآخرى. 
ويتعّر�ض الفنانون خل�صائر كثرية ب�صبب القر�صنة، فيما اأّثر غياب 

م�صر  اأن  رغم  جديدة  مواهب  اأي��ة  تقدمي  على  �صلباً  االإنتاج  �صركات 
مليئة باأ�صوات املوهوبني.

اأعتز بتجربتي يف تقدمي الأغاين الرتاثية

ريهام عبد احلكيم:
 اأنا ابنة دار االأوبرا امل�صرية

اختتم  ال��ذي  العربية  املو�سيقى  مهرجان  يف  احلكيم  عبد  ريهام  اأطّلت 
احلوار  هذا  يف  �سنويًا.  فيه  امل�ساركة  اعتادت  والذي  موؤخرا،  فعالياته 
الفرتة  خلل  الفني  ون�ساطها  املهرجان  عن  امل�سرية  الفنانة  تتحدث 

املقبلة:
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اإعادة ت�صخني  بي�صة م�صلوقة 
ي�صيب بـال�صمم

ك�صفت درا�صات جديدة، اأّن اإعادة ت�صخني بي�صة م�صلوقة يف املايكرويف اأمٌر 
خطرٌي للغاية. وبح�صب الدرا�صات التي ن�صرها موقع "ذا �صن" الربيطاين، 
اأو قد  املايكرويف،  داخل  تنفجر  ت�صخينها، قد  اأُعيد  البي�صة يف حال  ف��اإّن 

تنفجر بعد اإخراجها ونخزها باأداة حادة بن�صبة 30%.
وكان اأحد الرجال رفع دعوى �صّد اأحد املطاعم يف الواليات املّتحدة، بعدما 
انفجرت بي�صة م�صلوقة داخل فمه، واأّدت اىل خ�صارة �صمعه. بح�صب ما زعم. 
وتبنّي اأّن �صفار البي�ض، يف حالة االنفجار، كان اأ�صخن من املياه املُحيطة 
املايكرويف،  اإ�صعاعات  م��ع  تفاعل  البي�ض  �صفار  اأّن  ي��وؤّك��د  م��ا  بالبي�صة، 

وبالتايل اأّدى اىل االنفجار، بح�صب الدرا�صة.

اخلروع لزيت  مذهلة  �صحية  فوائد   6
ال تقت�صر فوائد زيت اخلروع على العناية بال�صعر والب�صرة فقط، فاالأمر 
بذور  من  امل�صتخرج  اللون  �صاحب  االأ�صفر  الزيت  فهذا  ذل��ك،  من  اأعمق 
اخلروع يتميز بفوائد مذهلة عديدة قد ال يعلمها الكثريون؛ حيث يحتوي 
على حم�ض ري�صينواليك املعروف بفاعليته كم�صاد لاللتهاب، اجلراثيم، 
�صكاي" املعني  "بولد  م��وق��ع  م��ا ج���اء يف  وف���ق  وال��ف��ط��ري��ات،  ال��ف��ريو���ص��ات 
مذهلة  �صحية  فوائد   6 له  اخل��روع  زي��ت  ف��اإن  املوقع  وبح�صب  بال�صحة. 

ال�صتخدام زيت اخلروع بانتظام �صتجعلكم حتر�صون على اال�صتفادة منه:
حم�ض  ع��ل��ى  الح��ت��وائ��ه  ال��روم��ات��ي��زم��ي��ة:  امل��ف��ا���ص��ل  ال��ت��ه��اب  ع���الج   1-
ميثل  اخل���روع  زي��ت  ف���اإن  االأخ����رى  الدهنية  واالأح��م��ا���ض  الري�صينوليك، 
املفا�صل  ال��ت��ه��اب  ال��روم��ات��ي��زم��ي��ة،  االآالم  م��ن  للتخل�ض  ���ص��ح��رًي��ا  ع��الًج��ا 
ين�صح  لذا  االأمل،  ب�صهولة طبقات اجللد ويخفف  والنقر�ض، فهو يخرتق 

با�صتعماله يف تدليك مو�صع االأمل للتخل�ض منه وال�صعور بالراحة.
للحمل،  طبيعًيا  مانًعا  اخل��روع  زي��ت  تناول  يعترب  الن�صل:  تنظيم   -  2
املنوية،  احل��ي��وان��ات  على  فيه  امل��وج��ود  الري�صينوليك  حم�ض  يق�صي  اإذ 
بكرثة  احلامل  للمراأة  تناوله  اأن  كما  اإط��الًق��ا،  احلمل  يحدث  ال  وبالتايل 

قد يت�صبب يف االإجها�ض.
من  اخل���روع  زي��ت  يخفف  ال�صهرية:  ال���دورة  ا�صطرابات  تخفيف   -  3
والتي  الن�صاء  من  العديد  منها  ي�صكو  التي  ال�صهرية  ال��دورة  ا�صطرابات 
تتمثل يف عدم انتظام تدفق الدم، ت�صنجات يف البطن وتقلب املزاج، وذلك 
بف�صل حم�ض الري�صينوليك الذي يحفز تدفق الدم يف حال تاأخره، كما اأنه 

يخفف من اآالم البطن.
4 - العناية بالب�صرة: خ�صائ�صه امل�صادة للبكترييا والفطريات جتعل من 
زيت اخلروع عالًجا فعااًل حلب ال�صباب والدمامل التي تظهر يف الب�صرة، 

كما اأنه يعمل على اإ�صفاء النعومة والن�صارة على الوجه والب�صرة.
طبيعي  ملني  مبثابة  اخل��روع  زيت  يعمل  االإم�صاك:  من  التخل�ض   -  5
�صديد الفعالية يف الق�صاء على االإم�صاك وحت�صني عمل اجلهاز اله�صمي 

ب�صكل عام.
حليب  اإدرار  يف  اخل��روع  زيت  ي�صاعد  الطبيعية:  الر�صاعة  حت�صني   -  6
االأم��ه��ات امل��ر���ص��ع��ات؛ لكن ين�صح ب��ع��دم االإف����راط يف ت��ن��اول��ه ح��ف��اًظ��ا على 

�صحة الر�صع.

ملاذا نرى ال�سماء باللون الأزرق ؟
ن من األوان الطيف( يفقد جميع األوانه- اأثناء  الأن �صوء ال�صم�ض )املكوَّ

اخرتاقه للغالف اجلوى - ما عدا اللون االأزرق.
ما احليوان الذي ينام واإحدى عينيه مفتوحة ؟

الدرفيل.
 كم عدد فقرات ُع�ُن�ق الزرافة ؟

�صبع فقرات وطول الفقرة حواىل) 5 ،22 ( �صم.
كم قلًبا للأخطبوط ؟

ثالثة ق�ل�وب.

العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 
العطور �صناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�صتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 

اأيام ثالثة  م�صرية  من  ال�صيء  تب�صر  كانت  اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 
العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�صى  تفتيت  اإىل  اأ�صاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�صديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
االأر�ض على  اجلاذبية  �صد�ض  ت�صاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�صر  �ص�تة   : هو  ال�صعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  الة  اال�صطرالب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�صور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �صار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�صمه  عربي  ا�صل  من  هو  الطريان  حاول  ان�صان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�صتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�صم�ض  اأ�صعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�صعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
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العنب والزهامير

وجد الباحثون اأن تناول العنب يحمى من تراجع ن�صاط الدماغ، وتن�صيط 
اأداء الذاكرة، باملقارنة مع جمموعة اأخرى تناولت م�صحوقا وهميا. وعن 
"البوليفينول"  مبركب  غني  العنب  اإن  الباحثون  ق��ال  ذل��ك،  يف  ال�صبب 
ودعم  �صحة  على  ي�صاعد  اأن��ه  كما  لاللتهابات،  وامل��ق��اوم  لالأك�صدة  امل�صاد 
ال��ت��اأك�����ص��دي يف  االإج��ه��اد  م��ن  "البوليفينول" يحد  اأن  واأ���ص��اف��وا  ال��دم��اغ. 
الدماغ، ويعزز تدفق الدم اإىل الدماغ، ويحافظ على م�صتويات مرتفعة من 
املواد الكيميائية التي تعزز الذاكرة. يذكر اأن تقريرا اأ�صدره معهد الطب 
النف�صي يف جامعة "كينجز كوليدج" يف لندن، بالتعاون مع االحتاد الدويل 
العامل  �صخ�ض يف  مليون   44 وج��ود  اأك��د   ،2014 �صبتمرب  للزهامير، يف 

يعانون من الزهامير.

ن�صرت �صحيفة "االإندبندنت"، تفا�صيل درا�صة طبية 
جديدة، ك�صفت عن اأ�صباب برودة االأنف يف ال�صتاء.

باردة  اأن��وف��ن��ا  ت�صبح  عندما  اأن���ه  ال��درا���ص��ة،  وق��ال��ت 
عمل  يف  بالغة  �صعوبة  على  دليل  فهذا  ال�صتاء،  يف 

الدماغ.
الوظائف  ن��وت��ن��غ��ه��ام  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ع��ل��م��اء  ودر������ض 
كامريا  وا���ص��ت��خ��دم��وا  م��ت��ط��وع��ا،   14 ل���  الع�صبية 
ت�صوير حرارية لتتبع اأدمغة امل�صاركني اأثناء القيام 
االأنف  درج��ة ح��رارة  اأن  اإىل  مبهام عقلية، وخل�صوا 
فيجب  العقلي،  العمل  ب��ع��بء  وث��ي��ق  ب�صكل  ترتبط 
اأن يعمل بجد لتحويل تدفق الدم من  على الدماغ 
زاد  ال�صغط، ما  الع�صبية حتت  اإىل اخلاليا  الوجه 

من برودة االأنف.
وقال الدكتور اأال�صتري كامبل ريت�صي معد الدرا�صة: 
"كنا نتوقع اأن توؤدي التحديات العقلية اإىل تغيريات 
حجم  ب��ني  املبا�صرة  العالقة  ول��ك��ن  في�صيولوجية، 

العمل ودرجة حرارة اجللد كانت اأكرث تاأثريا".
التي  احل��راري  الت�صوير  تقنية  اأن  ريت�صي  واأ���ص��اف 
اعتمدتها الدرا�صة، قد تكون مفيدة يف اأماكن العمل 
���ص��اع��ات طويلة،  يعملون  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  مل��راق��ب��ة 
ملعرفة ما اإذا كان االإرهاق ي�صل اإىل م�صتويات ميكن 

اأن ت�صر باأدائهم.
اأن  اأن ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج مي��ك��ن  وي�����ص��ري ال��ب��اح��ث��ون اإىل 

ت�صاعدهم يف احلد من التوتر.

اأ�صباب برودة االأنف يف ال�صتاء

لورا دريفو�ض حتمل جائزة جرامي ال�سنوية لأف�سل األبوم للمو�سيقى امل�سرحية.     )رويرتز(

ابا �صالح رجل عجوز عا�ض حياته ي�صقى ويتعب حتي ا�صبح من اغنياء قريته، يف احد االيام جل�ض يف داره ينظر 
البنه �صالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت االمور على 
عك�ض ما متنى االب فلم يكن �صالح اال فتى مدلال وحيدا ال ياأبه ب�صيء ،ال يعمل، وال يفكر يف العمل، لذلك قال 
ابو �صالح لزوجته ام ابنه: عندما اموت لن يعرف �صالح قيمة املال بل �صي�صرفه على هواه وملذاته و�صينتهي 

املال يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�صون يف فقر ورمبا ال جتدون ما تعي�صون فيه فكيف ن�صلح حاله؟..
فكرت ام �صالح كثريا ثم قالت اترك االمر يل رمبا ا�صتطعت ان افعل معه �صيئا.. ذهبت االم بطيبتها وحنانها 
اإىل ابنها وقد احنت راأ�صها وظهر عليها احلزن وعندما اقرتب منها �صالح و�صاألها ماذا بك يا امي.. بكت بحرارة 
من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �صببه ال يهمه.. فقال بل يهمني كل 
ما يجري هنا احكي يل ارجوك.. فقالت وتق�صم ان ال تقول البيك فقال اق�صم فقالت االم ان اباك مير بظروف 
مالية �صيئة جدا وقد خ�صر معظم ماله يف احدى ال�صفقات واالن نحن على و�صك ان ال جند قوت يومنا وهو ال 
يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�صت برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم باالمر وتعي�ض 

على امل ان ترث ما �صيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �صالح ب�صب ما ا�صاب والده واي�صا حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلال.. فنام ليلته قلقا ويف ال�صباح كان 
قد عزم على امر ما، فخرج مبكرا يبحث عن عمل يقوم به ويك�صب منه ما ي�صد احتياجاته واحتياجات ابيه وامه 
.. وبالفعل مع �صعيه اجلاد وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�صباح اإىل امل�صاء ويف نهاية اال�صبوع االول 
منحه �صاحب العمل اجرته فاخذها وهو �صعيد ويكاد قلبه ان يقفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا، 
وقال له يا ابي هذا املال ك�صبته من عملي.. فام�صك االب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �صالح وا�صرع 

وام�صك الدنانري وكاد ان يحرق ا�صابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال الآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�صم االب واخد املال من يده وقال االن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�صبته من تعبك واح�ص�صت بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�صعدت قلبي وت�صتحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا املال.


