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اأ�سرار الوجبات ال�سريعة.. ال�سر يف الفثاالت

الأ�سرار ال�سحية للوجبات ال�سريعة قد تكون معروفة، لكن ما بات 
موؤكدا بعد ن�سر درا�سة بريطانية حديثة، اأن اأكل املطاعم قد يعر�ض 
يف  الأك��ل  اأن  وج��د  البحث  عوي�سة.  �سحية  مل�سكالت  الإن�سان  ج�سم 
ال��ت��ع��ر���ض ملواد  ي��زي��د خ��ط��ر  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  امل��ط��اع��م وحم���الت 
اأن  اأي�سا  الدرا�سة  وك�سفت  الهرمونات.  عمل  تعطل  �سارة  كيميائية 
وجبات املطاعم ت�سم م�ستويات عالية مما ي�سطلح عليه "الفثالت"، 
باخل�سوبة  مرتبطة  م�سكالت  ت�سبب  �سارة  كيميائية  مركبات  وهي 
وال��رب��و ف�سال ع��ن ���س��رط��ان ال��ث��دي. ال��ع��ل��م��اء اأك����دوا ك��ذل��ك ارتفاع 
م�ستوى الفثالت يف اأطعمة معينة مثل الربغر وال�سندوي�سات، ولكن 
فقط يف حال �سرائها من حمل للوجبات ال�سريعة اأو مطعم اأو مقهى، 
ر يف البيت ل حتتوي  على م�ستويات  �سَّ مما يعني اأن  الأطعمة التي حتحُ
عالية من الفثالت. فريق الباحثني الربيطانيني ك�سف اأن احلوامل 
والأطفال واملراهقني هم الأ�سد عر�سة لآثار هذه املركبات الكيميائية 

ال�سامة التي تعطل عمل الهرمونات.

كيف حتول م�ساعرك ال�سلبية اإىل اإيجابية ؟
ب��اأن��ك غري  ت�سعر  اأو  واحل��ي��اة،  العمل  م��ن �سغوط  تعاين  ���س��واء كنت 
را�ٍض عن �سفاتك اجل�سدية، فاأنت بحاجة اإىل تعديل حالتك الذهنية 

واملزاجية، عرب جمموعة من املمار�سات الب�سيطة.
ويف كتابه "15 دقيقة اإىل ال�سعادة"، ي�سرح املعالج النف�سي الربيطاين 
التي  الب�سيطة،  اليومية  التمارين  من  جمموعة  نيكولز،  ريت�سارد 
ت�ساعد يف التغلب على امل�ساعر ال�سلبية، وحتويلها اإىل م�ساعر اإيجابية 

يف دقائق معدودة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية:
املذكرات كتابة   1-

يف  ي�ساعد  ال�سخ�سية،  الذكريات  تدوين  اأن  نيكولز،  الدكتور  يعتقد 
لها  اأن  اإىل  الأبحاث  وت�سري  لالأ�سياء،  اأف�سل  منظور  على  احل�سول 
القيام  يجب  لكن  املخت�سني.  م�سورة  على  للح�سول  مماثلة  فوائد 
بذلك ب�سكل �سحيح، فكتابة املذكرات ل يجب اأن يدور حول النغما�ض 
للتفكري  بديلة  روؤي���ة  ل��ك  توفر  اأداة  ه��ي  ب��ل  ال���ذات،  ال�سفقة على  يف 

وال�سعور والت�سرف.
التاأمل  2-

التاأمل ي�ساعد على ال�سرتخاء ومينحك فر�سة للعي�ض مع اأفكارك، 
وهو طريقة رائعة لإبعاد الأفكار ال�سلبية. ولي�ض بال�سرورة اأن متتد 
جل�سة التاأمل لوقت طويل، اإذا تكفي ممار�سة هذه الريا�سة الفكرية 

ملدة دقائق معدودة ب�سكل يومي.
الأفكار اإيقاف   3-

التي  ال��ق��ادم��ة،  امل��رة  ويف  ال�سلبية،  وامل�ساعر  الأف��ك��ار  توقف  اأن  تعلم 
راأ�سك  داخ��ل  ع��ال  ب�سوت  ا�سرخ  الأف��ك��ار،  ه��ذه  بع�ض  ت�سيطر عليك 
ثم  الأح��م��ر،  ال�سوء  املعنى، مثل  ه��ذا  اإىل  ي�سري  �سيئاً  وتخيل  توقف 

ا�ستبدل الأفكار ال�سلبية باأخرى اإيجابية.
نف�سك يف املقدمة �سع   4-

المر  فهذا  نف�سك،  على  الآخ��ري��ن  تقدمي  على  ت��ع��ودت  ق��د  كنت  اإذا 
م�ساعر  ويغر�ض  ل��ذل��ك،  اح��رتام��ك  وت��دين  بنف�سك،  ثقتك  ي�سعف 
احلزن والتعا�سة، لذلك يجب اأن تتعلم باأن ت�سع نف�سك اأوًل، وتتعلم 

اأن تقول "ل" لالآخرين. 

هذا هو �سّر �سوت طقطقة االأ�سابع
ل باحثون يف درا�سة علمية حديثة ملعرفة �سر ال�سوت الذي ي�سدر  تو�سّ
لدى طقطقة الأ�سابع، مظهرين اأن �سببه انفجار فقاعات جمهرية 

يف ال�سائل املوجود يف املفا�سل.
للتو�سل لهذه اخلال�سات، ا�ستند الباحثون الفرن�سيون والأمريكيون 

اإىل مناذج ريا�سية.
والفر�سية التي طرحوها لي�ست جديدة، وهي ظهرت لأول مرة قبل 
درا�سات لحقة، اإل اأن اجلديد يف خال�سات  بها  �سككت  ثم  عاماً   70
الدرا�سة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي لإ�سدار هذا ال�سوت، 

بح�سب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية التقنية يف باري�ض.
وكانت درا�سة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �سوت القرقعة 

ياأتي من ت�سّكل الفقاعات ولي�ض من انفجارها.
وقال بركات: "رّكزنا على هذه امل�ساألة من وجهة نظر ريا�سية، لأن كّل 

الأبحاث ال�سابقة كانت تعتمد على املراقبة".
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ال�سعادة.. مادة درا�سية يف جامعة اأمريكية
اإىل   .. ال�سعادة   .. واأكرثها مراوغة  كنوز احلياة  اأجمل  البحث عن  حتول 
مادة درا�سية جتتذب 1200 من طالب جامعة ييل الأمريكية مرتني يف 
الأ�سبوع يف قاعة درا�سة وا�سعة يف مقر اجلامعة بولية كونيتيكت لت�سبح 

اأكرث املواد جذبا للطالب على الإطالق.
النف�ض  "علم  م��ادة  اإن  امل��ادة  تدر�ض  التي  الأ�ستاذة  �سانتو�ض  ل��وري  وقالت 
اأن واح��دا من كل  واحلياة اجليدة" لقت رواج��ا كبريا بني الطالب حتى 
اإيفي ليج )وه��و احت��اد ي�سم ثماين جامعات منها ييل(  اأربعة من طالب 
اأدرج ا�سمه حل�سور هذا الف�سل الدرا�سي. وهو اأكرب ف�سل درا�سي يف تاريخ 

جامعة ييل التي تاأ�س�ست عام 1701.
العلم  ي�ساعد  اأن  يف  الأم���ل  ه��و  ال��ط��الب  يجتذب  م��ا  اإن  �سانتو�ض  وت��ق��ول 
اأعلى درجاته على الإطالق  التغلب على الكتئاب الذي بلغ  الطالب على 

يف اجلامعات.
واأكرث  ت��اري��خ اجلامعة  ك��ان��وا عليه يف  اكتئابا مم��ا  اأك��رث  "الطالب  وق��ال��ت 

قلقا".
ال��روؤى اجلديدة عما يجعل  اأوردت العديد من  اأن علوم الجتماع  وتابعت 

النا�ض ي�سعرون بال�سعادة وكيف يتو�سلون اإليها.
وقال م�سرية اإىل الطالب الذين اأدرجوا اأ�سماءهم حل�سور الف�سل الدرا�سي 

وعلمي". جتريبي  ب�سكل  الروؤى  هذه  لتعلم  حقيقة  "يحتاجون 
وييل ثالث اأقدم جامعة يف الوليات املتحدة ومن بني خريجيها جورج بو�ض 
الأب وجورج بو�ض البن و�سامويل األيتو رئي�ض املحكمة العليا واملمثل بول 

نيومان واملمثلة مرييل �سرتيب.
وتقول �سانتو�ض اإن ال�سعور بال�سعادة يتدعم عن طريق التوا�سل الجتماعي 
اأن املمتلكات  وممار�سة الريا�سة والتاأمل والنوم لفرتات طويلة. واأ�سافت 
واملال عادة ما تكون من اأهداف احلياة لكن الطريق اإىل ال�سعادة ي�سري يف 

اجتاه اآخر.

�سدع يهدد ب�سطر 
اأفريقيا اإىل ق�سمني

اأميال،  ل��ع��دة  ك��ب��ري مي��ت��د  ظ��ه��ر ���س��دع 
موؤخراً على نحو مفاجئ، يف جنوب غرب 

كينيا يف القارة الأفريقي
وت�سبب ال�سدع الآخذ بالتمدد، يف انهيار 
طريق "نريوبي- ناروك"، بالتزامن مع 

ظهور ن�ساط زلزايل يف املنطقة.
الأفريقية  القارة  فاإن  باحثني،  وبح�سب 
مهددة بالنق�سام اإىل ن�سفني خالل مدة 

زمنية قد ت�سل اإىل ماليني ال�سنني.
"ديلي ميل" عن لو�سيا  ونقلت �سحيفة 
برييز دياز، الباحثة يف ق�سم "الديناميكا" 
الربيطانية  هولواي"  "رويال  بجامعة 
قولها: "الأر�ض كوكب دائم التغري، وقد 
يكون هذا التغري غري ملحوظ بالن�سبة 

لنا يف بع�ض الأحيان".
اإىل  لالأر�ض  ال�سخري  الغالف  ينق�سم 
ل  وال��ت��ي  التكتونية  ال�سفائح  م��ن  ع��دد 
واإمن��ا تتحرك فوق بع�سها  ثابتة،  تكون 
بفعل  م���ت���ف���اوت���ة،  ب�������س���رع���ات  ال���ب���ع�������ض 
ال�سغط املتولد عند احلدود التي تف�سل 

بني هذه ال�سفائح.

حل لغز ك�سر ال�سي�سان 
ق�سرة البي�ض

من  ال�سي�سان  خ���روج  م��ّث��ل  ط��امل��ا 
ل��ل��ع��ل��م��اء، فكيف  ل���غ���زا  ال��ب��ي�����ض 
ت�ستطيع هذه املخلوقات ال�سعيفة 
املدعومة  ال�سلبة  ال��ق�����س��رة  ك�سر 
من  بها  حتيط  التي  بالكال�سيوم، 

كل ناحية؟
بدرجة  ال��ع��ل��م��اء  ت��رك��ي��ز  اأن  اإل 
ق�سرة  تركيب  على  م�سبوقة  غري 
البي�ض، اأو�سلهم اإىل احلل الأرجح 

لهذا اللغز.
ق�سرة  تت�سكل  البي�ض،  و�سع  قبل 
غ��ن��ي��ة ب��ال��ك��ال�����س��ي��وم م���ك���ون���ة من 
ح����ول اجل���ن���ني، ومن  ط��ب��ق��ات   3
الكال�سيوم  م��ن  ج��زءا  اأن  امل��ع��روف 
ينتقل اإىل الهيكل العظمي للجنني 

يف مراحل النمو الأخرية.
العلماء  اكت�سفه  بروتني  ويتحكم 
ح��دي��ث��ا يف ن�����س��ب ال��ك��ال�����س��ي��وم يف 
فيزيد  ال��ب��ي�����ض،  ق�����س��رة  ط��ب��ق��ات 
الن�سبة يف الطبقة اخلارجية  هذه 
الداخلية، مما  ويقللها يف الطبقة 
ي�سهل ك�سرها بالن�سبة لل�سي�سان.
الربوفي�سور يف  وقال مارك ماكي 
ماكغويل يف كندا، الباحث امل�سارك 
يعتقد  "اجلميع  ال����درا�����س����ة:  يف 
اأن ق�����س��ر ال��ب��ي�����ض ه�����ض، ل��ك��ن��ه يف 
احلقيقة قوي جدا مقارنة برقته، 
املعادن.  بع�ض  من  �سالبة  واأك��رث 
كيف  ت��ق��ري��ب��ا  الآن  ن���ع���رف  ن��ح��ن 

يرتكب وكيف يتحلل".
ن�سرته �سحيفة  مقال  واأ���س��اف يف 
مت  اأن�������ه  اأدفان�ض"،  "�ساين�ض 
با�سم  يعرف  بروتني  اإىل  التو�سل 
"اأو�ستيوبونتني" يدخل يف تركيب 
له  اأن  وي��ع��ت��ق��د  ال��ب��ي�����ض،  ق�����س��رة 
ت��ن��ظ��ي��م عملية  ك��ب��رية يف  اأه��م��ي��ة 
الكال�سيوم  ون�سب  الق�سرة  تكوين 
التي تعتمد عليها �سالبة الق�سرة. 
الطبقة  اأن  "اكت�سفنا  وت����اب����ع: 
اخل��ارج��ي��ة ل��ق�����س��رة ال��ب��ي�����ض اأكرث 
للداخل  اجت��ه��ت  وك��ل��م��ا  ���س��الب��ة، 

ت�سبح اأقل �سالبة".

مفارقة ا�ستثنائية
بحالتي والدة ل�سقيقتني

اأجن���ب���ت  يف م�������س���ادف���ة ط����ري����ف����ة، 
ابنيهما، يف  بريطانيا  �سقيقتان يف 
اليوم نف�سه، وبفارق �ساعات، بعدما 
من  وك���ان  ذات���ه،  امل�ست�سفى  دخلتا 
املتوقع اأ�سال اأن يكون الفارق 12 
�سحيفة  نقلت  ما  وبح�سب  يوما. 
فاإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل"  "ديلي 
العمر  من  البالغة  برينان  لورين 
�سوفيا  ابنتها  و�سعت  عاما   20
�ساعات قليلة فقط من ولدة  بعد 
اأخ��ت��ه��ا ل��ي��ل��ي ال��ب��ال��غ��ة م���ن العمر 
جايدن يف  �سمته  لب��ن  عاما   17

م�ست�سفى بليفربول.

كم حبة موز ميكن 
اأكلها يف اليوم؟

امل����وز م��ث��ل ال��ف��واك��ه الأخ�����رى غني 
الكول�سرتول  من  وخ��اٍل  باملغذيات، 
والدهون، لكنه من الفواكه الغنية 
بال�سكر وال�سعرات احلرارية، لذلك 
ينبغي اأكله بح�ساب. من اأهم فوائد 
املوز اأنه مفيد للقلب وي�ساعد تناوله 
ال�سكتة.  م��ن  ال��وق��اي��ة  على  ي��وم��ي��اً 
ما حتتاج معرفته عن ح�سة  اإليك 

املوز اليومية وما حتتويه:
لوزارة  ال��غ��ذائ��ي��ة  التو�سيات  حت��ث 
حتى  البالغني  الأمريكية  ال��زراع��ة 
���س��ن 30 ع��ام��اً ع��ل��ى ت��ن��اول مقدار 
ك��وب��ني م��ن ال��ف��واك��ه ي��وم��ي��اً، ويقل 
الكوب  ون�����س��ف  ك����وب  اإىل  امل���ق���دار 

بداية من �سن ال� 31.

وت��ع��ادل حبة امل��وز ال��واح��دة مقدار 
كوب من الفاكهة، وتفيد التو�سيات 
الغذائية باأنه بالن�سبة للرجل البالغ 
ميكنه تناول موزتني يف اليوم كحد 
الأق�سى  احل��د  يبلغ  بينما  اأق�سى، 

للمراأة موزة ون�سف.
وتفيد التو�سيات الغذائية ال�سحية 
الرجل  على  باأنه  ه��ارف��ارد  جلامعة 
واملراأة تناول 4 اأكواب ون�سف الكوب 
والفاكهة  اخل�����س��روات  م��ن  ي��وم��ي��اً 
الفواكه  تنويع  والأف�سل  ي��وم.  كل 
فاكهة  ت���ن���اول  لأن  واخل�������س���روات 
باحتياجاته  يزّود اجل�سم  واحدة ل 
واملعادن  الفيتامينات  من  املختلفة 

بالقدر الكايف.

الإن�سان لثماين �ساعات من النوم يومياً احتياج   -  1
اأكد �ستانلي اأن احلاجة اإىل النوم تختلف من �سخ�ض اإىل 
اآخر، فالأفراد جميعاً خمتلفون، وتعد الثماين �ساعات من 
النوم هي متو�سط ال�ساعات التي يحتاجها الإن�سان ولكن 
من املمكن اأن تقل اأو تزيد على ح�سب احتياج كل �سخ�ض.

ومي��ك��ن حت��دي��د ع���دد ���س��اع��ات ال��ن��وم ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا كل 
�سخ�ض بوا�سطة متابعة ال�سخ�ض لنف�سه ولقدرته على اأن 

ي�ستيقظ ن�سيطاً ومنتبهاً طوال اليوم.
�سار النوم  يف  الإفراط   -  2

من منطلق اأن القدر الكايف من النوم هو اأمر فردي يختلف 
من �سخ�ض لآخر، فاإن الإفراط يف النوم قد يكون مثالياً 
لبع�ض النا�ض وبالتايل ل ميكن اعتماد اأن النوم ل�ساعات 

طويلة اأمر �سار.
�ساعات النوم عدد  تقليل  على  التدرب   -  3

ل�ساعات  النوم  اإىل  ب�سكل طبيعي  يحتاجون  النا�ض  بع�ض 
اأق��ل من الآخ��ري��ن، وه��ذا اأم��ر وراث��ي اإىل حد كبري، لكن 
اأطول  ���س��اع��ات  ع���دد  اإىل  اأج�����س��ام��ه��م  حت��ت��اج  مل��ن  بالن�سبة 
�سار جداً  اأم��ر  النوم  تقليل  التدريب على  ف��اإن  النوم  من 

ل�سحتهم.
اأقل مما  �ساعات نوم  يوؤثر احل�سول على  اأن  املرجح  فمن 
احلرمان  يرتبط  كما  وامل���زاج،  الأداء  على  �سلباً  حتتاجه، 
الإ�سابة بعدد  بزيادة خماطر  النوم  الطويل من  اجلزئي 
اأم���را����ض ال��ق��ل��ب والكتئاب  م��ن الأم���را����ض مب��ا يف ذل���ك 

وال�سكري وال�سمنة.
العالقة  ت��وت��ر  ي��ع��ن��ي  منف�سلة  اأ����س���رة  ع��ل��ى  ال���ن���وم   -  4

الزوجية
ك��ث��ري م���ن ال��ن��ا���ض ي��ن��ع��م��ون ب��ن��وم اأف�����س��ل ب���ج���وار �سريك 
حياتهم، لكن %50 من ا�سطرابات النوم ي�سببها �سريك 

فرا�سك، لذا يف�سل اآخرون النوم مبفردهم.
ق��ول �ستانلي، على  ي��وؤث��ر �سلباً على ح��د  ل��ن  الأم���ر  وه��ذا 
يح�سنها،  قد  العك�ض  على  بل  حياتكم  ب�سركاء  عالقتكم 
�سعادة  اأك��رث  �ستكون  اأف�سل  ب�سكل  ال��ن��وم  م��ن خ��الل  لأن��ه 

واأقل توتراً واإرهاقاً وا�ستياء من �سريك حياتك.
يف عطلة نهاية الأ�سبوع النوم  تعوي�ض   -  5

من  فاته  ما  تعوي�ض  باإمكانه  اأن��ه  النا�ض  من  كثري  يظن 
النوم اجليد خالل الأ�سبوع بالنوم ل�ساعات طويلة يف عطلة 
نهاية الأ�سبوع، لكنه اأمر غري �سحي ح�سب الدرا�سات لأنه 

غري  ت�ستيقظ  ويجعلك  النوم  منط  يف  ا�سطراباً  يحدث 
ن�سيط �سباح بداية الأ�سبوع وت�ستمر امل�سكلة.

النوم اأمر مزعج لكنه غري مقلق اأثناء  ال�سخري   -  6
كثري من النا�ض رجاًل ون�ساء ي�سدرون �سوتاً مزعجاً اأثناء 
بتناول  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  ال�سخري  ويرتبط  ل��ي��اًل،  ال��ن��وم 

الكحول اأو زيادة الوزن.
وبالإ�سافة اإىل اأن ال�سخري املنتظم يزعج �سريك الفرا�ض، 
ف���اإن ال�سخري امل��ت��ك��رر ب�����س��وت ع���ال م��ع ت��وق��ف م��وؤق��ت يف 

التنف�ض يعد ا�سطراباً خطرياً يف النوم يجب عالجه.
ما بني املراأة والرجل النوم  يف  فرقا   12

عادة ما يالحظ املتزوجون اأن �سريكهم يختلف يف طبيعة 
وعادات النوم عنهم. دعنا نعرفك على الفروقات العلمية 

يف النوم ما بني املراأة والرجل وتف�سريها.
فروقات مل تدركها من قبل حول نوم امل��راأة ونوم الرجل 

دعنا نعرفك على 12 منها:
عند الرجل منها  اأبرد  املراأة  ج�سد  حرارة  درجة   1-

هرمون  م��ن  اأق��ل  كميات  ع��ام  ب�سكل  الن�ساء  اأج�سام  تنتج 
تاأثري  له  هرمون  وه��و  الرجل،  مع  باملقارنة  الكورتيزول 
على رفع درجة حرارة اجل�سم. وب�سبب هذا، ت�سعر الن�ساء 
بالربودة اأكرث من الرجال لي�ض فقط خالل النهار واإمنا 

يف الليل اأي�ساً.
الرجل من  اأبكر  وقت  يف  تنام  املراأة   2-

اأبكر  بالنعا�ض نع�سان يف وقت  امل��راأة ت�سعر  فاإن  ب�سكل عام 
البيولوجية للمراأة.  ال�ساعة  اإىل  الرجل. ويعود ذلك  من 

ولكن املميز هنا اأن املراأة ت�ستيقظ يف وقت اأبكر اأي�ساً.
اأكرث عر�سة لالأرق املراأة   3-

بح�سب الدرا�سات ميكن اأن ي�سيب الأرق الن�ساء اأكرث من 
الرجال.

م�سكلة  م��ن  يعانني  الن�ساء  اأن  تبني  اأج��ري��ت  درا���س��ة  ففي 
اأنه  ال  ال��رج��ال،  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   50% ن�سبته  مب��ا  الأرق 
وبح�سب الدرا�سات فاإن املراأة ت�ستطيع التعامل مع امل�سكلة 

ب�سكل اأف�سل.
الرجل من  اأكرث  الأقدام  يف  بربودة  ت�سعر  املراأة   4-

امل��راأة و�سغط الدم  اأكرث ح�سا�سية لدى  الأوعية الدموية 
ت�سعر  اأن��ه��ا  يف  ال�سبب  ي��ك��ون  ق��د  ه���ذا  منخف�ض،  ل��دي��ه��ا 

بربودة الأطراف اأ�سرع من الرجل.
ليغط يف النوم املراأة  من  اأطول  وقت  يحتاج  الرجل   -  5

يحتاج الرجل مبا معدله �ساعتني اأكرث من املراأة حتى ينام 
بح�سب بع�ض الدرا�سات.

اأكرث من الرجل النوم  حتب  املراأة   6-
بح�سب الح�سائيات فحب املراأة للنوم يتفوق على الرجل. 

وعادة ما تف�سل الن�ساء اأن تنام لوقت اأطول من الرجل.
اأعمق نومه  الرجل   -  7

الرجل  اأط���ول م��ن  امل���راأة تنام لفرتة  اأن  ال��رغ��م م��ن  على 
اأكرث  امل��رات التي قد ت�ستيقظ فيها من النوم  اأن عدد  ال 
ونوعية النوم اأقل، واحل�سول على النوم العميق هو الأهم 

ملزاج اأف�سل و�سحة اأ�سلم.
-8 الرجل اأكرث عر�سة خلطر انقطاع النف�ض

بح�سب الدرا�سات فاإن الرجال اأكرث عر�سة مبرتني خلطر 
ال�سابة بانقطاع النف�ض اأثناء النوم منه لدى الن�ساء.

اأكرث امل�ساعدة  لطلب  تتوجه  املراأة   -  9
امل��راأة عادة وت�سرب على م�ساكلها وخا�سة فيما  ل تنتظر 
فاإنها  الح�سائيات  بح�سب  اذ  النوم،  با�سطرابات  يتعلق 
�سرعان ما تتوجه اىل طلب امل�ساعدة الطبية بعك�ض الرجل 

الذي كثرياً ما يتجاهل وياأجل.
-10 الرجال يحلمون اأكرث من الن�ساء

ف��ف��ي فرتة  ال��ط��م��ث،  ن��اج��م��ة ع��ن دورة  ت��ك��ون  ق��د  م�سكلة 
احلي�ض قد تعاين املراأة من �سعوبة يف النوم، وذلك ب�سبب 
وان��خ��ف��ا���ض م�ستويات  ال��ربوج�����س��رتون  ه��رم��ون  ارت���ف���اع 
امل��ي��الت��ون��ني ال��ه��رم��ون��ات امل�����س��وؤول��ة ع��ن ال��ن��وم. وبالتايل 
فالرجال اكرث قدرة على احل�سول على �ساعات نوم هادئة 
ليحلمون  ال��وق��ت  م��ن  مت�سع  ل��دي��ه��م  وب��ال��ت��ايل  وعميقة 

اأكرث.
اأ�سرع للمراأة  البيولوجية  ال�ساعات   -  11

اأ���س��رع منها ع��ن��د الرجل،  ل��ل��م��راأة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�����س��اع��ة 
فبح�سب درا�سة حديثة اإيقاع ال�ساعة البيولوجية للرجال 
هو �ست دقائق اأطول. وذلك ما قد ي�سيف اأ�سابيع واأ�سهر 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع امل����راأة مم��ا يجعل ال��رج��ل حم��ظ��وظ��اً اأكرث 

بذلك.
القلب م�ساكل  لتطوير  عر�سة  اأكرث  املراأة   -  12

قد يوؤدي عدم احل�سول على �ساعات كافية من النوم اإىل 
الإ�سابة  وخطر  القلب.  يف  مب�ساكل  الإ�سابة  خطر  رف��ع 
مب�ساكل يف القلب ب�سبب احلرمان من النوم اجليد اأعلى 

بكثري عند الن�ساء منه عند الرجال.

معتقدات خاطئة عن النوم.. اأبرزها عدد �ساعاته الـ8

خبري  دح�ض  مذهلة،  مف�ج�أة  يعد  فيم� 
النوم الدكتور نيل �ست�نلي بع�ض املعتقدات 
جميعً�  اأنن�  واأبرزه�  النوم،  عن  اخل�طئة 
يوميً�،  النوم  من  �س�ع�ت   8 اإىل  نحت�ج 
مو�سحً� اأن الأمر يختلف كليً� من �سخ�ض 
لآخر. واإليكم فيم� يلي 6 معتقدات خ�طئة 
لط�مل� �سغلت ب�ل كثري من الن��ض، ح�سب م� 
الدكتور  عن  ميل"  "ديلي  �سحيفة  نقلته 

جمعية  ع�سو  �ست�نلي 
وهي  الربيط�نية  النوم 

ك�لآتي:
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�ش�ؤون حملية

برع�ية �سم� بنت حممد بن خ�لد اآل نهي�ن وح�سور �س�مل بن رك��ض

مكتبة اأجيال امل�ستقبل بجمعية حممد بن خالد اآل نهيان الأجيال امل�ستقبل تختتم  فعاليات �سهر القراءة مار�ض 2018م

مب�س�ركة اأكرث من 30 األف زائر

بلدية مدينة العني تختتم  فعاليات مهرجان العني 2018 مبدينة األعاب هيلي

مقهى الفجرية الثقايف ي�ستعر�ض اأهمية القراءة امل�ستدامة

•• العني - الفجر

بن  حممد  بجمعية  امل�ستقبل  اأجيال  مكتبة  اختتمت 
خالد اآل نهيان لأجيال امل�ستقبل فعاليات �سهر القراءة 
�سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  ب��رع��اي��ة  2018م   م��ار���ض 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت 
موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية 
والتعليمية ، يف احتفالية ثقافية مت تنظيمها بامل�سرح 
املفتوح بحديقة اجلاهلي �سمن مهرجان اأقيم حتت 
���س��ارك ف��ي��ه  لفيف  �سعار ) ق��ري��ة الفكر وامل��ع��رف��ة (  
كان  البارزة  ال�سخ�سيات  و  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من 
يف مقدمتها �سعادة ال�سيخ �سامل بن ركا�ض العامري 
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية موؤازرة ال�سرطان بالعني 
التي وجهها للح�سور حر�ض  اك��د يف كلمته  ال��ذي  و 
�سعادته على امل�ساركة يف هذه الحتفالية؛ ليعرب عن 
عظيم امتنانه لل�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن 
خالد اآل نهيان ملا تقدمه لدولتها وملدينة العني من 
م�ساريع ثقافية وفكرية كان لها عظيم الأثر يف خلق 
الثقافة،  كما  اأجيال قارئة حري�سة على الط��الع و 
نهيان   ال  خالد  بن  حممد  ملوؤ�س�سات  �سكره  عن  عرب 
ع��ل��ى م��ا ت��ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود م��ق��درة يف اإث����راء احلياة 

الثقافية مبدينة العني.
 ه��ذا وق��د ���س��ارك يف امل��ه��رج��ان ك��ل م��ن م��رك��ز النقل 
العامة  ال�سالمة  و  الطوارئ  و ق�سم  بالعني  املتكامل 

و  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  لتاأهيل  النجاح  ومركز 
امل�سممة فيتوريا لالأزياء وعطور عود جرياف ومركز 
ما�سي  وجمموعة  الواحد  اليوم  جلراحات  واو  لوك 
التطوعية  الفرق  من  عدد  اإىل  اإ�سافة  �سكريبت  دي 
امليدان  فر�سان  وفريق  انتماء  تطوعك  فريق  �سملت 
اإىل ج��ان��ب عدد   ، ���س��ف��راء اخل��ري  ف��ري��ق  و  التطوعي 
التوا�سل  مواقع  وم�ساهري  املجتمع  �سخ�سيات  من 

الجتماعي.
ا�ستملت على  اأن  برامج احلفل  قد  اجلدير بالذكر 
ع��دد من الأرك���ان اأب��رزه��ا رك��ن )مئة كاتب وكتاب يف 
مئوية زايد(  الذي اأرخ ملئة كاتب من 10 دول عربية 
عك�ض فيها اإبداعاتهم ونتاجاتهم الأدبية التي تركت 
العربي‘ وركن  ال��وط��ن  يف  امل��الي��ني  ح��ي��اة  يف  ب�سمة 
القهوة وال�سنع ، وركن للخط العربي،  وركن للباحث 

يف الرتاث الإماراتي الأ�ستاذ عبد اهلل الكعبي، اإ�سافة 
اإىل اأركان اجلهات واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف احلفل، وقد 
مت خ��الل احل��ف��ل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة الق�سة 
الق�سرية التي اأطلقتها مكتبة اأجيال امل�ستقبل خالل 
ما  فيها  امل�ساركات  ع��دد  بلغت  حيث   ، ال��ق��راءة  �سهر 
يزيد عن 100 م�ساركة فاز فيها ثالثة   من طالب 
طالب  م��ن  م��راك��ز  وث��الث��ة  والثانية  الأوىل  احللقة 
احللقة الثالثة كما ت�سمن برنامج احلفل عددا من 
لأن�سطة  فيديو  عر�ض  اأب��رزه��ا  من  املميزة  الفقرات 
2018م  مار�ض  القراءة  �سهر  املكتبة خالل  وبرامج 
اإىل جانب مطارحة �سعرية قدمها عدد من ال�سعراء 
ال�سباب املواطنني لقت ا�ستح�سان احل�سور وتفاعلهم 
، واجلدير بالذكر اأن مكتبة اأجيال امل�ستقبل كانت قد 
2018م عددا كبريا من  �سهر مار�ض  قدمت خالل 
والثقافية  القرائية  والربامج  والفعاليات  الأن�سطة 
املحا�سرات  و  العمل  ور���ض  بني  ما  تنوعت   ، املتميزة 
وامل�سابقات القرائية والرحالت الثقافية كان من اأبرز 
زيارة  2018م من  القراءة مار�ض  �سهر  به  ما حفل 
للكاتبة الكويتية بثينة العي�سى للمكتبة والجتماع مع 
اأع�سائها وقد حدثتهم عن جتربتها الأدبية الرثية ، 
كما مت خالل ال�سهر ذاته اإطالق مبادرة ) نقراأ لنحُقراأ 
تاب الغد   ( والتي تهدف لتحفيز قراء  اليوم ليكونوا كحُ
ممن تحُقراأ اأعمالهم.  واختتمت الفعاليات  ب�سحوبات 

لعدد من اجلوائز والكوبونات القيمة.

•• العني – الفجر

العني   مهرجان  فعاليات  العني  مدينة  بلدية  اختتمت 
اأيام  من   ا�ستمر على مدى  ثالثة  الذي  و   ،  2018
األعاب  مب��دي��ن��ة   2018 م��ار���ض   31 ل��غ��اي��ة  و    29
 ، املدينة وخارجها   �سكان  ، بح�سور وا�سع من  الهيلي 
اأك��رث  من 30 األف  حيث جنح املهرجان يف ا�ستقطاب 
الفعاليات  م��ن  متنوعة   مبجموعة   ا�ستمتعوا  زائ���ر 
املتعة  و  بالرتفيه  ات�سمت  برامج  و  والأن�سطة  املميزة 

التي ينتظرها الأطفال والكبار خالل عطلة الربيع.
العامة  العالقات  اإدارة  مدير  ال�سام�سي  �سلطان  وقال 
والت�سالت ، اأن تنظيم بلدية مدينة العني لفعاليات 

مهرجان العني يف ن�سخته الثالثة 2018 ، ياأتي �سمن 
متنوعة  وبرامج  فعاليات  توفري  يف  البلدية  توجهات 
ل�سكان املدينة و زوارها بهدف اإ�سعاد املجتمع و تقدمي 
خ�سو�ساً  الأعمار  كافة  تنا�سب  التي  اخلدمات  اأف�سل 
ل��ل��رتاب��ط الأ�سري  يف ف��رتة اإج����ازة ال��رب��ي��ع ، وت��ع��زي��زاً 
 ، منها  ف��رد  كل  ينا�سب  ما  بتقدمي  العائلة  اأف���راد  بني 
وحتقيقاً لأه��داف البلدية يف تعزيز الثقافة و البداع 
مع  ال��ك��ربى  امل��ه��رج��ان��ات  و  الفعاليات  تطوير  الفني 

ال�سركاء ال�سرتاتيجيني.
حيث قدم املهرجان عددا من الفعاليات ال�سيقة والتي 
عدداً  خ��الل  من  الرتفيهية  امل�سرح  فعاليات  ت�سمنت 
من العرو�ض الثقافية و الفنية والرتاثية و امل�سابقات 

املعمري،  �سعيد  املذيع  قدمها  التي  لالأطفال  اليومية 
التي  الكرتونية   ال�سخ�سيات  عرو�ض  اإىل  بالإ�سافة 
اأبهرت الأطفال والكبار، وجتربة الألعاب الإلكرتونية 
التي قدمت من خالل �سا�سات كبرية ومقاعد خم�س�سة 
اللوحات  والتلوين على  الر�سم  ، وم�سابقات  لالأطفال 
التي  ال�سوق  الفخارية. كما و�سهدت منطقة  والأواين 
قدمت فكرة  م�ساريع  التاجر ال�سغري اإقباَل كبرياً من 
احل�سور ، حيث مت عر�ض جمموعة متنوعة  ومميزة 
الأطفال  اإب��داع��ات  املنتجات  جميعها �سممت من  من 
ال�����س��غ��ار وق���دم���ت جت��رب��ة ت�����س��وق ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ل���زوار 
املهرجان.  فيما وجنحت منطقة املطاعم املتنقلة التي 
20 نكهة خمتلفة توافداً كبرياً من  اأكرث من  قدمت 

الزوار لتواجدها يف املناطق املفتوحة باحلديقة وتلبي 
الدخول  واأت���اح  كما   ، والأع��م��ار  ال�سرائح  ك��اف��ة  ذائ��ق��ة 
ال�ستمتاع  املهرجان  اأي��ام  ط��وال  هيلي  ملدينة  املجاين 
بالأجواء اجلميلة وامل�ساحات ال�سا�سعة التي تتميز بها 
 ، اإ�سافة اإىل املرافق و الألعاب املتواجدة بها  احلديقة 
اإ�سافة ل�سوق هيلي ال�سعبي والذي ا�ستقطبت فعالياته 
م��ن خ��الل م��ا قدمته من  ال��رتاث��ي��ة ح�����س��وراً متميزاً 
الإماراتي  كالعر�ض  احل�سور  اأمتعت  تراثية  عرو�ساً 
فعاليات  رك���زت  حيث  وال��رتاث��ي��ة،  ال�سعبية  وال��ف��ن��ون  
مهرجان العني على تقدمي كل ما يالئم جميع اأفراد 
ال���رتاب���ط الأ�سري  اأه��م��ي��ة  ب��ه��دف ت��ر���س��ي��خ   ، امل��ج��ت��م��ع 

واإ�سعاد اأفراد املجتمع.

•• الفجرية  - الفجر 

الفجرية  ال���ت���اب���ع جل��م��ع��ي��ة  ال���ث���ق���ايف  امل���ق���ه���ى  ن���ظ���م 
الجتماعية الثقافية اأم�سية حوارية بعنوان "القراءة 
بح�سور  بالفجرية،  كافيه"  "اأوبرا  يف  امل�ستدامة" 

نخبة من اأدباء ومثقفي املنطقة.
وت��ن��اول ���س��ي��وف الأم�����س��ي��ة اأه��م��ي��ة ال���ق���راءة كم�سدر 
تر�سيخ  يف  الإم�����ارات  دول���ة  ودور  للمعرفة،  رئي�سي 
القراءة كعادة جمتمعية دائمة و�سلوكاً يومياً يف حياة 

الكبار وال�سغار.
اأهمية  على  اجلمعية  رئي�ض  الظنحاين  خالد  واأك��د 
ب��ات��ت  م�سدراً  وال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة  ال���ق���راءة يف حياتنا 
رئ��ي�����س��ي��اً  يف ب��ن��اء ال��ث��ق��اف��ة ون�����س��ر ال��وع��ي ب��ني فئات 
موؤ�س�سات  دور  اإب���راز  ���س��رورة   اإىل  م�سرياً  املجتمع، 
القراءة  ثقافة  لرت�سيخ  املكتبات  ارت��ي��اد  يف  املجتمع  

كاأ�سلوب حياة.
واأ�ساف الظنحاين: اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي، اأكد على اأهمية القراءة يف اإر�ساء 
اأ�س�ض التنمية احل�سارية والرتقاء بالأمم وال�سعوب 
الو�سول  ج�سر  ت�سكل  باتت  ال��ق��راءة  اأن   اعتبار  على 
اإىل املعرفة. وافتتحت الكاتبة �سلمى احلفيتي مديرة 
الت�ساوؤلت  م��ن  مبجموعة  اجلل�سة  ال��ث��ق��ايف  املقهى 
ح��ول اأهمية ال��ق��راءة ك��ان اأب��رزه��ا: م��ا ال��ذي يدفعنا 
اأن تقراأ كتاباَ جديداً؟ لتجيب  للقراءة؟ وماذا يعني 
تقراأ فيه  اأن  قائلة: معناه  نف�سه  الوقت  احلفيتي يف 
كل الكتب املختبئة خلفه.. تلك الكتب التي ان�سهرت 
امل��ذاب على  �سهده  الكاتب ووجدانه ثم قدم  يف عقل 

�سكل �سطور.
واختتمت احلفيتي بقول الأديب الأرجنتيني األربتو 
"كل قارئ يوجد كي ي�سمن لكتاب معني  مانغويل: 
قدراً متوا�سعاً من اخللود، والقراءة بهذا املفهوم هي 

طق�ض انبعاث"  
بدوره حتدث �سيف الأم�سية الكاتب حممد احلب�سي 
م�ستعر�ساً جتربته الأدبية يف الكتابة واأبرز املحطات 

التي  �سقلت موهبته يف الكتابة. 
القراءة  ع��ن  ال�سباب  ع��زوف  اأ�سباب  ع��ن  حت��دث  كما 
الأ�سر  ودور  الأج��ي��ال  اختالف  بح�سب  حددها  التي 
يف ت�سجيع اأبنائها على القراءة، م�سرياً اإىل اأن اجليل 
احلايل اأكرث اإدراكاً لأهمية القراءة مقارنة مع ال�سابق 

بحكم التح�سيل العلمي احلايل لالأبوين.
دولة  تطلقها  التي  امل��ب��ادرات  "اإن  احلب�سي:  واأو�سح   
الإمارات كانت مهمة يف الت�سجيع على القراءة والتي 
باإذن  له  املغفور  اأم��ر  1981 عندما  ع��ام  ب��داأت منذ 
اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآىل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل 
نفقته  على  للكتاب  اأبوظبي  معر�ض  بتنظيم  ث���راه، 

اخلا�سة، تالها يف عام 1982 اإعالن �ساحب ال�سمو 
حاكم  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
ثم  للكتاب،  ال�سارقة  معر�ض  تنظيم  ع��ن  ال�سارقة 
م�سروع  اأك��رب  العربي" وهو  القراءة  "حتدي  مبادرة 
عربي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي، لت�سجيع القراءة لدى الطالب يف العامل 
العربي عرب التزام اأكرث من مليون طالب بامل�ساركة 

بقراءة خم�سني مليون كتاب خالل كل عام درا�سي".
واأ�سار احلب�سي اإىل اأن  اإ�سدار �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، 
ت�سريعية  اأط��راً  و�سع  للقراءة،  نوعه  قانون من  اأول 
لرت�سيخ  حكومية،  وم�����س��وؤول��ي��ات  تنفيذية  وب��رام��ج 

قيمة القراءة يف دولة الإمارات ب�سكل م�ستدام.

ال�سيطان"  "كوخ  روايته  با�ستعرا�ض  احلب�سي  وختم 
وجهاً  وتقدم  جبلية  بيئة  �سمن  اأحداثها  ت��دور  التي 
الأقدار  م��ع  ال��وف��اء  �سرية  فيه  تتقاطع  للحب،  اآخ��ر 
غرائبية  �سياقات  يف  وم��رارات��ه��ا  ب��اأح��زان��ه��ا  الفائقة 
امل�ساعر  على  وت�ستحوذ  الأنفا�ض،  حتب�ض  واأ�سطورية 

من بداية احلكاية حتى نهايتها. 
ومن جهتها، �ساركت الكاتبة عفراء ال�سحي يف الأم�سية 
م�ستعر�ساً جتربتها يف الكتابة الإبداعية، واأن البيئة 
املحيطة بها كانت امللهم لدعم كتاباتها الأدبية، حيث 
"ن�سفي الآخر" الذي  اأول كتاب لها بعنوان  اأ�سدرت 
ي�سلط ال�سوء على التحديات التي تواجه املراأة والتي 

حتول دون متكنها من حتقيق اأهدافها.
ك����رم رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة خالد  ويف خ���ت���ام الأم�������س���ي���ة 

الظنحاين امل�ساركني ب�سهادات تقدير.

قائد عام �سرطة اأبوظبي يزور 
فعاليات مهرجان اأم االإمارات

•• العني - الفجر

اأم�ض  اأبوظبي  الرميثي قائد عام �سرطة  اللواء حممد خلفان   قام معايل 
موؤكداً  اأب��و ظبي  كورني�ض  على  الإم���ارات  اأم  ملهرجان  بزيارة  ال�سبت  الول 
اأهمية دوره يف تعزيز القيم الأ�سرية والجتماعية، من خالل ارتباطه با�سم 
اأم الإمارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة الحتاد الن�سائي العام 
الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�ض الأعلى لالأمومة 

والطفولة.
وثمن معاليه اإجنازات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك وجهودها الرائدة 
امل��راأة الإماراتية يف خمتلف جمالت العمل،  يف النهو�ض بالأ�سرة ومتكني 
املقتنيات  على  ا�ستمل  وال��ذي  الإم���ارات  لأم  اجلناح اخلا�ض  زيارته  خ��الل 

املختلفة التي تعك�ض تراث الإمارات ومراحل تطوره.
 وحتدث مع الزوار من الآ�سر والأجانب الذين عربوا عن   �سعادتهم بزيارة 
"اأم  اإجن��ازات  ت�ستعر�ض  ا�ستمل عليه من معرو�سات متميزة  وما  املعر�ض 

الإمارات"واهتمام �سموها املتوا�سل باملراأة والأ�سرة يف جمتمعنا.
وقال: اإننا نعتز بالنجاحات املتوا�سلة التي يحققها املهرجان عاماً تلو الآخر 
لي�سع ب�سمات م�سيئة يف م�سرية العمل الإن�ساين واملجتمعي انطالقا من 
اأج��واء تفاعلية، ومتميزة لل�سيوف وال��زوار من  النبيلة يف توفري  اأهدافه 

العائالت والأ�سر املواطنني واملقيمني والأجانب.
ال��ذي يعر�ض يف ت�سميم  ال��زاد(  اأه��داف )جناح    كما   تعرف معاليه على 
اإنتاج  عملية  حقيقة  على  ل��الّط��الع  ا�ستك�سافية  رح��ل��ة  ف��ري��د  وحم��ت��وى 
احل��ايل من خالل  الأغ��ذي��ة يف ع�سرنا  �سناعة  ويو�سح طريقة  الأغ��ذي��ة 

تقنيات تهدف اإىل الإنتاج بكميات كبرية يف بيئة م�ستدامة.
تقدم  والتي  – اأبوظبي  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  على من�سة   واطلع 
اأن�سطة وبرامج تركز على توعية اجلمهور با�سرتاطات ال�سالمة والوقاية 
الطوارئ  املدين عند  الدفاع  التوا�سل مع  والية  وطرق مكافحة احلرائق 

م�سيداً بجهوده يف تعزيز الوعي املجتمعي.
 والتقى معاليه مع ال�سباط امل�ساركني يف املهرجان وتاأمني فعالياته موؤكدا 
اأهمية التعريف باجلهود املجتمعية والوقائية التي تنفذها �سرطة اأبوظبي 
الزيارة  الأم��ن والأم��ان والطماأنينة يف املجتمع. وراف��ق معاليه يف  لتعزيز 
العميد �سيف ال�سام�سي مدير اإدارة املرا�سم والعالقات العامة بقطاع املالية 

واخلدمات وعدد من كبار �سباط �سرطة اأبوظبي.

حتت �سع�ر الذك�ء ال�سن�عي حلي�ة اأف�سل
جامعة االإمارات تعلن عن اإطالق ماراثون 

تكنولوجيا املعلومات 19ال�سهر احلاىل
•• العني - الفجر

تكنولوجيا  مارثون  انطالق  املتحدة عن  العربية  الإم��ارات  اأعلنت جامعة 
املعلومات يف ن�سخته احلادية ع�سرة لطلبة املدار�ض والكليات يف الدولة، يف 
الت�سالت-  بالتعاون مع �سندوق قطاع  اجل��اري  اأبريل  التا�سع ع�سر من 
ICT Fund، التابع للهيئة العامة لالت�سالت، ودائرة التعليم واملعرفة 

يف اأبو ظبي مب�ساركة عدد من املدار�ض واجلامعات بالدولة.
واأو�سح الأ�ستاذ الدكتور خالد �سعيب -عميد كلية تقنية املعلومات بالإنابة" 
اأن هذا املارثون يف ن�سخته 11 يعد اإحدى مبادرات الكلية ال�سنوية الرائدة 
لكت�ساف ورعاية املوهوبني واملبتكرين يف هذا القطاع احليوي الهام، بهدف 
اإعداد جيل من مفكري امل�ستقبل و�سقل مهاراتهم من خالل ت�سجيع ودعم 
املواهب ال�سابة يف جمال تكنولوجيا املعلومات باعتبار هذا املجال مهماً يف 
التي  املعرفة  م�سادر  من  وم�سدراً  تخ�س�ساتها  بكافة  التعليمية  العملية 

ين�سدها الطلبة والباحثني.
هذا  اأن  " اإىل  املنظمة  اللجنة  – رئي�ض  النجار  ف��ادي  الدكتور  اأ���س��ار  كما 
املاراثون ي�سعى اإىل اإثارة اهتمام الطلبة مبجال تكنولوجيا املعلومات عن 
طريق اإ�سراكهم يف غمار حتديات هذه امل�سابقة امل�سوقة وامل�سلية، كما يتيح 
العمل �سمن فرق لختبار مهاراتهم  املدار�ض واجلامعات  الفر�سة لطلبة 

التقنية وعر�سها على اأقرانهم والأكادمييني.
�ست�سمل فعاليات املارثون جمموعة من امل�سابقات اأبرزها: م�سابقة "املفكر 
لربجمة  التا�سع  ال�سف  الثالث وحتى  من ال�سف  الطالب  فئة  النا�سئ" 
با�ستخدام  التقني  والبتكار  الب���داع  على  ترتكز  خا�سة  األ��ع��اب  وت�سميم 
للربجمة  مايكرو�سوفت  نظام  Scratch، اأو  املرئية،  الربجمة  برنامج 
املفكر  وم�سابقة   ،Touch Develop وي�سمى الإنرتنت،  �سبكة  على 
النا�سئ "العامل الذكي" لبناء تطبيق املوبايل "حلمي الذي مل يتحقق بعد"، 
اأفكار مبتكرة وجديدة لتطبيقات  الأطفال يف اقرتاح  والتي يتناف�ض فيها 
طموحاتهم  لتحقيق  لالأطفال  التخيلية  للقدرة  حتديا  ومتثل  املوبايل. 

واأحالمهم.
من  مبتكرة  جم��الت  يف  الطلبة  م�ساريع  عر�ض  منتدى  امل��ارث��ون  يتخلل 
النرتنت،  م��واق��ع  وت�سميم  ال�سناعي،  وال��ذك��اء  ال��رتب��وي��ة،  التكنولوجيا 
واحلو�سبة  الكمبيوتر،  وام��ن  والت�سالت،  احلا�سوب،  ر�سومات  وت�سميم 
اأبرز  وحتديد  متخ�س�سة  جلنة  قبل  من  تقيمها  يتم  اأن  على  ال�سحابية 
"م�سابقة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنيات  جم��ال  يف  ال��ف��ائ��زة  امل�ساريع 
املعريف  امل�ستوى  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  تخترب  وال��ت��ي  للفرق  املعلومات"  تقنية 
املعلومات،  بتكنولوجيا  الرئي�سية  امل��ج��الت  يف  للمت�سابقني  التكنولوجي 
وم�سابقة "اأ�سحاب الهمم" من املبدعني واملبتكرين يف جامعات ومدار�ض 
 The " الدولة لفئتي امل�ساريع الطالبية وم�سابقة الأطفال حتت عنوان 
IT4Special Needs"،  وهي م�سابقة تهيء البيئة املنا�سبة ملمار�سة 
الفر�سة  لهم  يتيح  حيث   ، املناف�سة  يف  حقهم  الهمم  اأ�سحاب  من  الطلبة 
عر�ض قدراتهم يف جمال تكنولوجيا املعلومات من خالل ما ي�سهمون به 

من اأفكار جديدة و برجميات ومعدات تكنولوجيه. 

جمل�ض  رئي�ض  نهي�ن  اآل  خ�لد  بن  حممد  بنت  �سم�  الدكتورة  ال�سيخة  من  بتوجيه�ت 
مكتبة  اأطلقت  التعليمية  الثق�فية  نهي�ن  اآل  خ�لد  بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�س�ت  اإدارة 
اأ�سبوعه� الث�ين من مو�سمه� الربيعي الث�ين  اأي�م  اأول  اأجي�ل امل�ستقبل ام�ض فع�لي�ت 
القرائية  الأن�سطة  و  الربامج  من  بعدد  حفل  الذي  التوايل  على  ع�سر  الث�لث  للع�م 
ور�سة  يف  الع�مة  ال�سالمة  و  والطواري  ق�سم  املكتبة  ا�ست�س�فت  حيث  العمل  وور�ض 
المومة  �سي�رة  على  الأع�س�ء  فيه�  تعرف  التي    ) الع�مة  ال�سالمة  يف  )ق��راءات 
والطفولة الوردية وم� يقدموا من خدم�ت  كم� ا�ستقبل الأع�س�ء حم��سرة اإر�س�دية 
قدمته� دائرة الق�س�ء كم� �س�ركت مزرعة الب�ن العني يف الفع�لي�ت بتقدمي الع�س�ئر 
و الألب�ن لأع�س�ء املكتبة ومن ن�حية اأخرى ا�ستمرت فع�لي�ت برن�مج اأن� اقراأ ق�ستي 

بنف�سي يف اأ�سبوعه الث�ين مبزيد من التطور القرائي الذي يحرزه الأع�س�ء. 



ا�سطراب  اإىل  التعّرف  ميكن  كيف 
الو�سوا�ض القهري؟

اإىل هذا ال�سطراب  التعّرف  ميكن 
حني يرتافق مع حالة هو�سية:

 اإن���ه���ا ظ���اه���رة م��زع��ج��ة ولاإرادي�������ة 
خمجلة،  اأو  عنيفة  واأف���ك���ار  )���س��ور 

�سكوك متكررة...(.
 اأو ميكن اأن تظهر انفعالت مفرطة 
مع  طوعية  �سلوكيات  م��ع  ت��رتاف��ق 
)غ�سل  ح��ّرة  اإرادة  تعرّب عن  ل  اأنها 
اأدق  التاأكد من  الأ�سنان بال توقف، 

التفا�سيل...(.
باأنه  ه��ذه احلالة  املراهق يف  ي�سعر   
م�سطر اإىل تبني هذه ال�سلوكيات. 

لكن يجب التمييز بني هذه املظاهر 
تتمثل  التي  ال���الاإرادي���ة  واحل��رك��ات 
اأو  ثابتة  اأفكار  اأو  ع�سلي  بانقبا�ض 

ميول مكت�سبة.
اإىل  ي��وؤدي هذا ال�سطراب عموماً   
املعنّي  ال��ف��رد  في�سعر  ال����ذات،  ع���زل 
ب��الن��زع��اج وال���ع���ار لأن����ه ق��د يعترب 

نف�سه �سيئاً اأو جمنوناً اأو خطرياً.

م����� ه����ي م����وؤ�����س����رات امل���ر����ض 
احلقيقية؟

ه��ذا ال���س��ط��راب بطرق  ق��د يتمّثل 
ع���دة. مي��ك��ن ال��ت��ف��ك��ري م��ث��اًل بغ�سل 
ين�ساأ  ق��د  اأو  متكرر  ب�سكل  ال��ي��دي��ن 
ب���ال���رتت���ي���ب وال�������س���ع���ي اإىل  ه���و����ض 

الكمال...
 لكن ثمة اأ�سكال اأخ��رى من املر�ض 
ت���رت���ب���ط ب���ال���دي���ن والأخ����الق����ي����ات 
من  الحتماء  حماولة  اأو  والتطرّي 

احلوادث اأو الكوارث...

عر�سة  اأك���رث  امل��راه��ق��ون  ه��ل 
للم�سكلة من غريهم؟

امل�سكلة يف  ت��ب��داأ  م��ا  ل��ك��ن غ��ال��ب��اً  ل، 
مرحلة املراهقة.

املظاهر  ب��ع�����ض  ن��ل��ح��ظ  اأن  مي��ك��ن   
الأولد  ل���دى  الب�سيطة  ال��ه��و���س��ي��ة 
اإقفال  على  دوم��اً  يحر�سون  الذين 
األعابهم  وت���رت���ي���ب  غ���رف���ه���م  ب�����اب 
ميوت  األ  يتمنون  اأو  دق��ي��ق  ب�سكل 
الركود،  من  ف��رتة  بعد  اأهاليهم... 

قد يعود ال�سطراب للظهور ب�سكٍل 
اأو باآخر. قد تتعلق العوامل املوؤثرة 
اأو  نف�سي  �سغط  اأو  قوية  بعواطف 

م�سوؤولية مفاجئة اأو حداد.

م� �سبب احل�لة؟
يف معظم احل��الت، ت��وؤدي املعطيات 
الوراثية دوراً بارزاً وميكن اأن تتكرر 
امل�سكلة و�سط العائلة نف�سها. يتوقف 
وطريقة  ال���س��ط��راب��ات  ه���ذه  �سكل 
ظهورها على اأ�سلوب الرتبية وم�سار 

احلياة اليومية. 
لكن يجب اأن يفهم املراهق اأنه لي�ض 
جتتاحه  التي  امل�ساعر  عن  م�سوؤوًل 
واأن�����ه م�����س��اب مب���ر����ضٍ ي��ح��ت��اج اإىل 

عالج.

مر�ض ق�بل للعالج؟
منذ  ال��ن��ف�����س��ي،  التحليل  ا���س��ت��ه��دف 

فرتة طويلة،
وتاريخ  ال�سخ�سية  امل�سكلة  اأ�سباب   
ل��ك��ن��ه ك����ان ي�����س��ع احلالة  امل��ري�����ض 

يف خ��ان��ة م�����س��اع��ر ال���ذن���ب م���ن دون 
تبدو  ملمو�سة.  م�ساعدة  ي��ق��ّدم  اأن 
العالجات ال�سلوكية واملعرفية اأكرث 
على  احلالة  متابعة  ب�سرط  فاعلية 
الو�سع  ي��ك��ون  �سنتني.  اأو  �سنة  م��ر 
ح�����س��ا���س��اً لأن����ه ي��ت��ط��ل��ب ج���ه���داً من 
جانب املري�ض، ويجب اأن يوافق هذا 
الأخري على تلقي العالج ل�ستهداف 
اأن يلم�ض  �سكوكه وخماوفه )ميكن 
اإذا كان يخ�سى مظاهر  الغبار مثاًل 
املقاربة  ت��ك��ون  اأن  يجب  ال��ت��ل��وث!(. 
املري�ض على  واأن يح�سل  تدريجية 
اأي  يحرز  حني  والتهنئة  الت�سجيع 

تقدم.
اأثبتت م�سادات الكتئاب )مثبطات 
ال�سريوتونني(  ام��ت�����س��ا���ض  اإع�����ادة 
اأي�ساً.  امل���ج���ال  ه����ذا  يف  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا 
تكون اجلرعات اأعلى من تلك التي 
الكتئاب  ملعاجلة  اخل���رباء  ي�سفها 
بع�ض  معاجلة  ميكن  لكن  ال��ع��ادي. 
ال�سطرابات اخلفيفة من دون دواء 

عرب العالج ال�سلوكي املعريف.

�شحة وتغذية
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يبدو الطع�م النظيف مث�ليً� لالأهل الذين يودون تعليم اأولدهم ع�دات �سحية ب�كرًا. ول عجب يف ذلك: ب�ت )الطع�م النظيف( 
اليوم م�سطلحً� رائجً� بني الأهل الذين يواجهون رفوفً� كثرية يف املت�جر مليئة ب�أطعمة خم�س�سة لالأولد والأطف�ل، غنية ب�ل�سكر، 

ول تتمتع ب�أية قيمة غذائية حقيقية.

هل تزداد ح�لت الهو�ض والطقو�ض واحلرك�ت الغريبة التي تثري قلقك؟ هل يعك�ض هذا الو�سع �سلوكً� ع�برًا اأم بداية ا�سطراب الو�سوا�ض القهري؟ اإليك م� يجب معرفته للتمييز بني احل�لتني.

ا�سطراب الو�سوا�ض القهري عند املراهق.. كيف ت�سخ�سيه؟

�سحيح اأن بع�ض خطط الطعام النظيف يقوم على نظام 
غذائي متوازن مع احلد من املاأكولت املعاجلة والرتكيز 
على  متطرف.  الآخ���ر  بع�سها  اأن  اإل  منها،  الكامل  على 
بالمتناع  اخل��ط��ط  ه���ذه  م��ن  ع���دد  ين�سح  امل��ث��ال،  �سبيل 
الأغذية  م��ن  كاملة  جم��م��وع��ات  اأو  الغلوتني  ت��ن��اول  ع��ن 
كاحلبوب اأو م�ستقات احلليب، فيما ت�سّدد كلها على اأهمية 
�سحة  لتعزيز  املزعومة  اخل��ارق��ة(  )الأط��ع��م��ة  ا�ستهالك 

الإن�سان وخريه.
ثمة اأ�سباب للت�سديد على اأهمية النظام الغذائي )املتوازن(. 
ل �سك يف اأن اللتزام باأية خطة غذائية متطرفة يوؤثر �سلباً 
يف �سحة الولد على م�ستويات عدة. فمن املمكن ل�ستبعاد 
كانت  الغذائي، مهما  نظامك  جمموعة طعام كربى من 
ال�سعرات  ا�ستهالك غري مالئم من  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �سنك، 
احلرارية، ف�ساًل عن احتمال اإ�سابتك ب�سوء تغذية وعوز 

يف عدد من الفيتامينات والأمالح املعدنية.

جمموع�ت الطع�م
يبدو الغلوتني )بروتني يف احلبوب مثل القمح، وال�سيلم، 
اأبرز الأهداف يف خطط الطعام النظيف.  وال�سعري( اأحد 
الداء  ��دع��ى  تحُ �سريرية  ح��ال��ة  ي��ع��اين  البع�ض  اأن  �سحيح 
البطني ت�سري اإىل اأن اجل�سم يعاين رد فعل التهابياً جتاه 
الغلوتني، اإل اأن معظم النا�ض ل يواجه �سعوبة يف ه�سم 

هذا الربوتني.
مثل  العاملية،  والعذائية  ال�سحية  املنظمات  اأه��م  تعترب 
الغذاء  واأك��ادمي��ي��ة  اإن��ك��ل��رتا،  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  منظمة 
والعلوم الغذائية يف بريطانيا، ووزارة الزراعة الأمريكية، 
ال��غ��ذائ��ي ال�سحي  ال��ن��ظ��ام  اأ���س�����ض  اأح���د  منتجات احل��ب��وب 
الرئي�سة، ف�ساًل عن اأنها عن�سر مهم يف نظام غذاء البحر 

الأبي�ض املتو�سط. حتتوي احلبوب على الن�سويات التي 
اإذا  ل��ذل��ك،  ليعمل.  الإن�����س��ان  ج�سم  اإليها  يحتاج 

حرمت الأطفال والأولد الدائمي احلركة 
الرئي�ض،  ال���وق���ود  م�����س��در  م���ن 

عليه  ت��ع��ت��م��د  ال�����ذي 

ع�سالتهم ودماغهم، يتاأّخر منوهم.

)اأطعمة خ�رقة(؟
ت�سري  ال��غ��ل��وت��ني،  مقاطعة  ب�����س��رورة  امل���ن���اداة  ج��ان��ب  اإىل 

اإىل  املتطرفة  النظيف(  )الطعام  فل�سفة 
كلها  ل��ي�����س��ت  ال���ن�������س���وي���ات  اأن 

اأن  م������ع  م����ت���������س����اوي����ة، 
يتاألف  اأ���س��ا���س��ه��ا 

اجلزيئات  م��ن 
عينها. يعتقد 
اأن  ال����ن����ا�����ض 
ال�������������س������ك������ر 
امل�������ع�������ال�������ج 
بحد  ال�سر 
و�سم  ذات����ه 
ي��������ت��������ل��������ف 
 . ل�سحة ا

رغ�������������������م 
ذل��������������ك، 
ي�سعدون 

با�ستهالك 
م�������������س������روب 

بارد )اأخ�سر( 
)غ�����ن�����ي  اأو 

ب�����ال�����ربوت�����ني( 
على  ي��ح��ت��وي 

ك�����م�����ي�����ة 

م��ن ال�����س��ك��ر ت�����س��اه��ي م��ا جن���ده يف ع��ب��وة م��ن امل�سروبات 
الغازية من دون اأن ي�سعروا بذرة ذنب.

ع��ل��ى ال��ع��ك�����ض، ي��خ��ال��ون اأن���ه���م ي��ق��وم��ون مب���ا ه���و �سائب 
املواد  من  دفقاً  اأج�سامهم  مانحني  ولأولده���م،  لأنف�سهم 
على  اخل�سراوات.  فوائد  بع�ض  اإليها  وم�سيفني  املغذية 
�سراب  على  حتتوي  كيك  لو�سفة  ق  يحُ�سوَّ مماثل،  نحو 
بدل  الهند  ج��وز  �سكر  اأو  الع�سل،  اأو  الأغ����اف، 
ال�سكر املعالج على اأنها )بديل �سحي( اأو 

حلوى )خالية من الذنب(.
بع�ض  ي�سّجع  ذل���ك،  على  ع���الوة 
النظيف  ال����ط����ع����ام  خ����ط����ط 
ا�ستهالك  ع��ن  الم��ت��ن��اع  على 
اأنها  م���ع  م�����س��ت��ق��ات احل��ل��ي��ب، 
الطبيعي  الكال�سيوم  م�سدر 
يحتوي  ف���اع���ل���ي���ة.  الأك���������رث 
اأو  ال����ل����ن  اأو  احل���ل���ي���ب  ك�����وب 
ق��ط��ع��ة اجل���ن ع��ل��ى ك��م��ي��ة من 
 300 ب��ني  ت����رتاوح  الكال�سيوم 
و400 مليغرام، يف حني ل ت�سّم 
ك���ل ح�����س��ة م���ن اأي م�����س��در غري 
لبني )با�ستثناء الأ�سماك ال�سغرية 
ال��ت��ي ت���وؤك���ل م���ع ع��ظ��م��ه��ا( اأك����رث من 
من  حمتواها  باأن  علماً  مليغرام،   100
غالباً  يكون  الكال�سيوم 
اأدن��������������ى 

بكثري.
من  مليغرام  األ��ف  نحو  اإىل  ع���ادًة  البالغ  الإن�����س��ان  يحتاج 
عدة  مب��راح��ل  ف��ي��م��رون  الأولد،  اأم���ا  ي��وم��ي��اً.  الكال�سيوم 
تكون  لذلك  بالغني،  ي�سبحوا  اأن  اإىل  النمو  طفرات  من 

حاجتهم اأكرب. 
على �سبيل املثال، يحتاج املراهق اإىل 1300 مليغرام. واإذا 
النظام الغذائي اخلايل من م�ستقات احلليب  يحُ�سبط  مل 
�سلباً  الأولد وينعك�ض  يوؤخر منو  بدقة وعناية، فقد 

على قوة عظامهم يف امل�ستقبل.
ال��ك��ث��ري من  ي���ك���ون  امل���ق���اب���ل، ق���د ل  يف 
ج لها،  الأطعمة اخلارقة التي يحُروَّ
وال�سمندر،  ال���ك���ايل،  م��ث��ل 
وبذور ال�سيا، مالئماً 
ل�����������������������������الأولد 
ال�����������س�����غ�����ار. 
ف����ي����ح����ت����وي 
ال������������ك������������ايل 
ر  ل�سمند ا و
على  طبيعياً 
كبري  م����ق����دار 
م������ن ال�����ن�����رتات 
لالأطفال،  ال�سام 
يف حني تنتفخ بذور 
ال�����س��ي��ا يف امل���ع���دة، فال 

ترتك مكاناً لالأطعمة الغنية باملواد املغذية، وت�سبب اأي�ساً 
األماً يف البطن.

اأمن�ط �سلوك �سحية
نظام  فر�ض  ي��ب��ّدل  اجل�سدية،  ال��ت��اأث��ريات  اإىل  بالإ�سافة 
اأن  املثبت  من  الطعام.  من  الأولد  موقف  نظيف  غذائي 
الرغبة  لتوليد  فاعلية  الأك���رث  الطريقة  ي�سّكل  احلظر 

وتاأجيجها.
 فالأولد ال�سغار، الذي ل يعون وجود )الفاكهة املحرمة(، 

لن يطلبوها. 
اجلديد  الطعام  الأولد  وت���ذوق  احلظر  رف��ع  عند  ولكن 
للحد  الالزمة  ال�سوابط  بعد ذلك  )اللذيذ(، لن ميلكوا 

من رغبتهم الطبيعية فيه.
الرتويج  على  ال�سحي  الغذائي  النظام  يقت�سر  األ  يجب 

ملاأكولت تدعم ال�سحة اجل�سدية، 
ز اإقامة عالقة  بل يلزم اأن ي�سمل اأي�ساً اأمناط �سلوك تعزِّ
�سحية مع الطعام. تغفل موجة الطعام النظيف هذه عن 
واقع اأن الطعام لي�ض جمرد غذاء للج�سم، بل ي�سمل اأي�ساً 

قروناً من الثقافة.
 كذلك تتجاهل كيفية توا�سل النا�ض خالل تناول وجبة 

وا�ستمتاعهم بها.
اإذاً، ل ترتبط م�ساعدة الولد على العي�ض ب�سعادة و�سحة 
بطعام  ال�ستمتاع  بتعليمه  بل  )ال��ق��ذارة(،  اأو  ب�)النظافة( 

مغذٍّ وما ي�سّكل النظام الغذائي املتوازن.

الطع�م النظيف ... يوؤثر �سلبً� يف �سحة الولد!

علموا اأوالدكم اال�ستمتاع 
بطعام مغذٍّ ونظام غذائي متوازن
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العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

الغ�ء اعالن �س�بق
الرخ�سة  القت�سادية بخ�سو�ض  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1679271 بال�سم التجاري ماجنز�ض 
تعديل  طلب  بالغاء  الهند�سية  لال�ست�سارات  جلوبال 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

الغ�ء اعالن �س�بق
الرخ�سة  القت�سادية بخ�سو�ض  التنمية  دائ���رة  تعلن 
مورغان  التجاري  بال�سم   CN رقم:1078291 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الهند�سية  لال�ست�سارات 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سا�ض  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلليج للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1042737 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافترييا المني
رخ�سة رقم:CN 1861872 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايت �ستار للخردة الغري 

معدنية  رخ�سة رقم:CN 1990472 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�ض املال/null اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/برايت �ستار للخردة الغري معدنية
BRIGHT STAR NON METAL SCRAP

اىل/برايت �ستار للخردة الغري معدنية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
BRIGHT STAR NON METAL SCRAP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
ال�سرق الو�سط للتجارة  ا�ض  ام  ال�س�����ادة/�سركة  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1146659 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد احمد حا�سر حممد املريخي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد احمد حا�سر حممد املريخي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ب�سري �سنجار ال�سيخ

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.12*0.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ام ا�ض ال�سرق الو�سط للتجارة العامة ذ.م.م
M S MIDDLE EAST GENERAL TRADING LLC

اىل/�سركة ام ا�ض ال�سرق الو�سط للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
M S MIDDLE EAST GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تد�سني العقارية ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1196948 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي حميد حمدان عبداهلل يعقوب من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي حميد حمدان عبداهلل يعقوب من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممود عبداحلميد عبدالهادي عبدالرحيم

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/تد�سني العقارية ذ.م.م
TADSHEEN PROPERTY LLC

اىل/تد�سني العقارية- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
TADSHEEN PROPERTY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن )8121001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز ال�ساطئ العربي للطباعة

 رخ�سة رقم:CN 1074159 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ي�سمن اخرت ام اقدو�ض %49

تعديل مدير/ ا�سافة ي�سمن اخرت ام اقدو�ض
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نورة حممد عي�سى عبا�ض %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي احمد علي الغ�ض ال علي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�سة/من حرفية اىل �سياحية
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/مركز ال�ساطئ العربي للطباعة
ARABIAN COAST TYPING CENTER

اىل/اربيان كو�ست لل�سياحة ذ.م.م
ARABIAN COAST TOURISM LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع تذاكر ال�سفر )7911007(
تعديل ن�ساط/ا�سافة تنظيم الرحالت ال�سياحية )7912001(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات )8219001(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات متابعة املعامالت )8299003(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات الرتجمة الفورية )8299002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/انرت �سيتي للتجارة ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 2183480 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خليفة مربوك ي�سلم �سالح العمري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خليفة مربوك ي�سلم �سالح العمري من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف في�سل ال�سعيد �سليم ح�سني

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/انرت �سيتي للتجارة ذ.م.م

INTERCITY TRADING LLC
اىل/انرت �سيتي للتجارة- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

INTERCITY TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الربكة للم�ساوي ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1061129 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عتيق حممد عبداهلل مو�سى البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالنا�سر ح�سن علي ح�سن ال�سيخ الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد ح�سن علي ح�سن ال�سيخ الزعابي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 8*1 اىل 12*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/الربكة للم�ساوي ذ.م.م

AL BARAKA GRILLS LLC

اىل/الربكة للم�ساوي- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
AL BARAKA GRILLS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ستودع نور الهليه لالدوية

 رخ�سة رقم:CN 2129178 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي فهد علي فهد النعيمي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي فهد علي فهد النعيمي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سرياين كومودوين راثناياكا اكاناياكا موديان�سيالجي %49

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3.50*1 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/م�ستودع نور الهليه لالدوية
NOOR ALAHLIA DRUG STORE

اىل/م�ستودع نور الهليه لالدوية ذ.م.م
NOOR ALAHLIA DRUG STORE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز نور الهلي الطبي

 رخ�سة رقم:CN 1995936 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي فهد علي فهد النعيمي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي فهد علي فهد النعيمي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اكاناياكا موديان�سيالجي �سرياين %49

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*18.9 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/مركز نور الهلي الطبي
NOOR ALAHLI MEDICAL CENTER

اىل/مركز نور الهلي الطبي ذ.م.م
NOOR ALAHLI MEDICAL CENTER LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يونيفري�سال �ستار للقرطا�سية

 رخ�سة رقم:CN 1665578 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل عثمان مبارك الزعابي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل عثمان مبارك الزعابي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد علي حممد مهلب %49

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/يونيفري�سال �ستار للقرطا�سية

UNIVERSAL STAR STATIONERY
اىل/يونيفري�سال �ستار للقرطا�سية ذ.م.م

UNIVERSAL STAR STATIONERY LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات )8219001(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ال�سحف واملجالت- بالتجزئة )4761006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة الغافات لت�سليح 

ال�سيارات  رخ�سة رقم:CN 1925882  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خلفان �سامل عو�ض حم�سن الواحدي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عائ�سه عنرت خمي�ض الهنائي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم امل�سلخ

رخ�سة رقم:CN 1015461  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفه احمد خليفه كني�ض القبي�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف في�سل كولوت بارامبيل

تعديل وكيل خدمات/حذف خليفه احمد خليفه كني�ض القبي�سي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الطويله لتجارة املوا�سي 

)اي تي ال تي(  رخ�سة رقم:CN 1145161 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 2.50*1 اىل 1*1.90

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة الطويله لتجارة املوا�سي )اي تي ال تي(

EL TAWEELA LIVESTOCK TRADING EST - E.T.L.T

اىل/الطويلة لتجارة املوا�سي- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
EL TAWEELA LIVESTOCK TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دافوديل 

لت�سميم وتنفيذ الزياء - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1119449-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

الغ�ء اعالن �س�بق
الرخ�سة  القت�سادية بخ�سو�ض  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1238017 بال�سم التجاري �سالون املنامه 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  الرجالية  للحالقة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
لبيع  الزبيدي  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة حممد  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

الغنام واملوا�سي  رخ�سة رقم:CN 1114438 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة ها�سل طالل عبود عامر بن حريز

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد بن علي الزبيدي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة حممد الزبيدي لبيع الغنام واملوا�سي
MOHAMD AL ZUBAIDI LIVESTOCK AND SHEEP EST

اىل/موؤ�س�سة وايل حممد لبيع الغنام واملوا�سي
WALI MUHAMMAD LIVESTOCK AND SHEEP

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمالت الوجن للت�سجيالت

رخ�سة رقم:CN 1103142 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/حمالت الوجن للت�سجيالت
AL WAGAN RECORDING SHOP

اىل/رد ابل للت�سجيالت وجتارة اللكرتونيات
RED & APPLE RECORDING ELECTRONICS TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي

 OFRA : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 286448  بتاريخ : 2018/1/24

با�سم: اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي
وعنوانة :2141 �سارع بالونت بومبانو بيت�ض ، فلوريدا 33069 ، الوليات املتحدة المريكية

�سورة العالمة

 ، وال�سفنج  الم�ساط   ، املنزلية  والوع��ي��ة  الدوات   21: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
الفرا�سي با�ستثناء فرا�سي الدهان ، مواد �سناعة الفرا�سي ، ادوات التنظيف ، ادوات م�ستح�سرات التجميل 
 ، املكياج  فرا�سي   ، للماكياج  ال�سفنجية  القطع   ، التجميل  م�ساحيق  علب   ، التجميل  م�ساحيق  مالعق   ،

م�ستلزمات ازالة املاكياج يف الفئة 21.
و�سف العالمة: كلمة OFRA باحرف لتينية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي
 OFRA : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 286449  بتاريخ : 2018/1/24
با�سم: اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي

وعنوانة :2141 �سارع بالونت بومبانو بيت�ض ، فلوريدا 33069 ، الوليات املتحدة المريكية
�سورة العالمة

التجميل  م�ستح�سرات  من  ت�سكيله  جتميع  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
بال�سكل  الب�سائع  هذه  و�سراء  م�ساهدة  من  الزبائن  لتمكني  نقلها(  خدمات  )با�ستثناء  اجلمال  ومنتجات 
املنا�سب ، ميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة ، متاجر البيع باجلملة ، عن طريق 

كتالوجات الطلبات الربيدية او عن طريق و�سائط العالم اللكرتونية يف الفئة 35.
و�سف العالمة: كلمة OFRA باحرف لتينية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي

 OFRA : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 286452  بتاريخ : 2018/1/24

با�سم: اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي
وعنوانة :2141 �سارع بالونت بومبانو بيت�ض ، فلوريدا 33069 ، الوليات املتحدة المريكية

�سورة العالمة

التجميل  م�ستح�سرات  من  ت�سكيله  جتميع  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
بال�سكل  الب�سائع  هذه  و�سراء  م�ساهدة  من  الزبائن  لتمكني  نقلها(  خدمات  )با�ستثناء  اجلمال  ومنتجات 
املنا�سب ، ميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة ، متاجر البيع باجلملة ، عن طريق 

كتالوجات الطلبات الربيدية او عن طريق و�سائط العالم اللكرتونية يف الفئة 35.
و�سف العالمة: كلمة OFRA باحرف لتينية كبرية ومتباعدة بحيث ان احلرف A ياتي على �سكل مثلث 

واجلميع باللون ال�سود وعلى قاعدة بي�ساء باللون.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : �سركة اأبوظبي لالعالم �ض.م.ع
 YAS طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :يا�ض 

املودعة بالرقم : 288569  بتاريخ : 2018/3/7
با�سم: �سركة اأبوظبي لالعالم �ض.م.ع

وعنوانة :ابوظبي - ابوظبي - �سارع املرور - هاتف:024145151 - فاك�ض:024145151
elsamman.kassem@admedia.com:سندوق الربيد:63 - امييل�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25 املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن YAS باللغة الجنليزية يدنوها )يا�ض( باللغة العربية.

ال�سرتاطات : احلماية لطريقة الكتابة مع عدم املطالبة بحق ح�سري عن الكلمة yas يف الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي

 OFRA : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 286447  بتاريخ : 2018/1/24

با�سم: اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي
وعنوانة :2141 �سارع بالونت بومبانو بيت�ض ، فلوريدا 33069 ، الوليات املتحدة المريكية

�سورة العالمة

 ، الطبي  غ��ري  ال�سابون   ، التنظيف  م�ستح�سرات   3: بالفئة  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
 ، الطبي  غري  ال�سعر  ولو�سن  الطبية  غري  التجميل  وم�ستح�سرات   ، العطرية  وال��زي��وت   ، العطرية  امل��واد 
م�ستح�سرات التجميل ، لوا�سق لغرا�ض التجميل ، البل�سم خالف ما هو لالأغرا�ض الطبية ، م�ستح�سرات 
اقالم   ، التجميل  لغايات  الكولجني  م�ستح�سرات   ، التجميل  اأقنعة   ، الطبية  الغايات  لغري  لال�ستحمام 
 ، التجميل  لغرا�ض  القطني  ال�سوف   ، بالب�سرة   ، للعناية  التجميل  م�ستح�سرات   ، التجميلية  التحديد 
الرمو�ض امل�ستعارة ، الظافر امل�ستعارة ، علب احمر ال�سفاه ، م�ستح�سرات امليكاج ، م�ستح�سرات ازالة امليكاج 

يف الفئة 03.
و�سف العالمة: كلمة OFRA باحرف لتينية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

 املالك : املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون
 OFRA : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 286450  بتاريخ : 2018/1/24
با�سم: اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي

وعنوانة :2141 �سارع بالونت بومبانو بيت�ض ، فلوريدا 33069 ، الوليات املتحدة المريكية
�سورة العالمة

 ، الطبي  غ��ري  ال�سابون   ، التنظيف  م�ستح�سرات   3: بالفئة  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
 ، الطبي  غري  ال�سعر  ولو�سن  الطبية  غري  التجميل  وم�ستح�سرات   ، العطرية  وال��زي��وت   ، العطرية  امل��واد 
م�ستح�سرات التجميل ، لوا�سق لغرا�ض التجميل ، البل�سم خالف ما هو لالأغرا�ض الطبية ، م�ستح�سرات 
اقالم   ، التجميل  لغايات  الكولجني  م�ستح�سرات   ، التجميل  اأقنعة   ، الطبية  الغايات  لغري  لال�ستحمام 
 ، التجميل  لغرا�ض  القطني  ال�سوف   ، بالب�سرة   ، للعناية  التجميل  م�ستح�سرات   ، التجميلية  التحديد 
الرمو�ض امل�ستعارة ، الظافر امل�ستعارة ، علب احمر ال�سفاه ، م�ستح�سرات امليكاج ، م�ستح�سرات ازالة امليكاج 

يف الفئة 03.
و�سف العالمة: كلمة OFRA باحرف لتينية كبرية ومتباعدة بحيث ان احلرف الالتيني A ياتي على 

�سكل مثلث واجلميع باللون ال�سود وعلى قاعدة بي�ساء اللون.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1045328:ابو �سهيل رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
ال�س�����ادة/وهيده  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2226514:ل�سحب ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
الغربية  ال�س�����ادة/زهرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح املكيفات
رخ�سة رقم:CN 1195212  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مطر �سامل ذيبان حميد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالبا�سط ب�سري حممد علي ح�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيلو فون للهواتف 

املتحركة رخ�سة رقم:CN 2314940  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل احمد عبداهلل البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد �سعيد �سامل �سعيد ال�سوكري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

اإعالن جتديد 
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�ض احلواي 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110319
با�س������م : �ساكر حنيف باناتوال

وعنوان����ه:  : دبي، اأ ع م.
وامل�سجلة حتت رقم:      )98397(     بتاريخ: 2009/12/14

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 2018/04/7

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.
ال�سرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

اإعالن جتديد 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�ض احلواي 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 107624
با�س������م : حامد ح�سني علي �سرفان  

وعنوان����ه:  : �ض ب:13635، دبي، اأ ع م.
وامل�سجلة حتت رقم:      )107624(     بتاريخ: 2015/05/17

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 2018/02/20

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.
ال�سرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

اإعالن جتديد 
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�ض احلواي 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 110320
با�س������م : �ساكر حنيف باناتوال
وعنوان����ه:  : �ض ب، دبي، اأ ع م.

وامل�سجلة حتت رقم:      )110320(     بتاريخ: 2013/01/20
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف : 2018/04/7
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية.
ال�سرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2017/07/12 املودعة حتت رقم :  276345 
با�س��م : �سركة هيماين للتجارة العامة )�ض ذ م م(

وعنوانه: �ض ب: 64415، دبي، اأ ع م     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستتعمل يف غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  زي��وت  ع��ط��ور،  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

اأ�سنان.
الواق�عة بالفئة   :3

و�سف العالمة : هي عبارة عن �سكل م�ستطيل مكتوب يف اجلزء العلوي منه كلمة HEMANI   باللون 
 Ant باللغة الالتينية وباللون الأبي�ض ويوجد عبارة   Live Natural  الأبي�ض وحتتها مكتوب عبارة
الأ�سود  وباللون  العربية  باللغة  النمل(  )زيت  عبارة  ويوجد حتتها  الأ�سود  وباللون  الالتينية  باللغة   Oil

وحتتها ر�سم منلة باللون الأ�سود.
  ال�س��رتاطات   : دون �سرط 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

اإع����������الن
كال�سيك  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1145898:لتجميل ال�سيدات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ال�سبع غريب حوي�ض ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبدالكرمي غلوم حممد البلو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2

ميد للتجارة العامة- ذ.م.م
املنعقدة  الغري عادية  العمومية  مبوجب قرار اجلمعية 
يف تاريخ 2018/03/28 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  
1809003351 يعلن امل�سفي ا�سورن�ض لتدقيق احل�سابات 

عن حل وت�سفية �سركة
 )ميد للتج�رة الع�مة- ذ.م.م(

فعلى من لدية اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026264006 فاك�ض 026264007 
�ض ب 107750 ابوظبي النادي ال�سياحي بناية نورة ماجد 
1 م�سطحبا معه  رقم  10 مكتب  الطابق  الفطيم  حممد 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�ستندات  الأوراق  كافة 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2017/08/27 املودعة حتت رقم :  278751 
با�س��م : �سركة هيماين للتجارة العامة )�ض ذ م م(

وعنوانه: �ض ب: 64415، دبي، اأ ع م     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستتعمل يف غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  زي��وت  ع��ط��ور،  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

اأ�سنان.
الواق�عة بالفئة   :3

و�سف العالمة : هي عبارة عن �سكل م�ستطيل مق�سوم اإىل جزئني، اجلزء الأمين منه مكتوب يف اأعاله داخل 
م�ستطيل كلمة هيماين باللغة العربية وباللون الأ�سود وحتتها حبات من اللوز ويف امل�ستطيل الأي�سر مكتوب 
   Live Natural  باللغة الالتينية وباللون الأ�سود حتتها مكتوب عبارة   HEMANI يف اأعاله كلمة
باللغة الالتينية وباللون الأ�سود ويوجد حتتها حبات من اللون وموجود حتتهما عبارة زيت الأع�ساب باللغة 
عبارة  Herbal Oil وحتتها  عبارة    ومكتوب مقبلها  اللوز احللو  زيت  عبارة  بية وحتتها مكتوب  العر 

الأبي�ض باللون  وجميعها   Sweet Almond  ، Oil
  ال�س��رتاطات   : دون �سرط 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة ، 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  املالك : اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي

 OFRA : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 286451  بتاريخ : 2018/1/24

با�سم: اوفرا كوزميتك�ض ، ال ال �سي
وعنوانة :2141 �سارع بالونت بومبانو بيت�ض ، فلوريدا 33069 ، الوليات املتحدة المريكية

�سورة العالمة

 ، وال�سفنج  الم�ساط   ، املنزلية  والوع��ي��ة  الدوات   21: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
الفرا�سي با�ستثناء فرا�سي الدهان ، مواد �سناعة الفرا�سي ، ادوات التنظيف ، ادوات م�ستح�سرات التجميل 
 ، املكياج  فرا�سي   ، للماكياج  ال�سفنجية  القطع   ، التجميل  م�ساحيق  علب   ، التجميل  م�ساحيق  مالعق   ،

م�ستلزمات ازالة املاكياج يف الفئة 21.
و�سف العالمة: كلمة OFRA باحرف لتينية كبرية ومتباعدة بحيث ان احلرف الالتيني A ياأتي على 

�سكل مثلث واجلميع باللون ال�سود وعلى قاعدة بي�ساء اللون.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   املالك : الحتاد لتجارة املواد الكيميائية

 UNITED CHEMICAL : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 286049  بتاريخ : 2018/01/16

با�سم: الحتاد لتجارة املواد الكيميائية
hasangro@gmail.com :وعنوانة :ابوظبي امييل
�سورة العالمة

الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات   35: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(.

.UNITED CHEMICAL و�سف العالمة: عبارة عن �سكل دائري با�سكال مميزة يدنوها
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  2  اأبريل 2018 العدد 12290

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/5965
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن الم��ارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم���ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
العائدة ملكيتها للمنفذ �سده  2018/04/8 لبيع املحجوزات  6:00 م�ساءا يوم الحد  ال�ساعة 

لذر بال�ض للتجارة �ض. ذ. م. م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

99،789 حق�ئب متنوعة    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2016/3470 
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن الم��ارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم���ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
ال�ساعة 6:00 م�ساءا يوم الحد 2018/04/08 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سدها 

�سركة روزيتا التجارية )ذ.م.م( او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

368،760 مالب�ض و حق�ئب ن�س�ئية     
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/2366
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن الم��ارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم���ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
العائدة ملكيتها للمنفذ �سده  2018/04/8 لبيع املحجوزات  6:00 م�ساءا يوم الحد  ال�ساعة 

لفيريا للتجارة و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

35،808 اأقم�سه     
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/889 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سيد ح�سن نقوي �سيد طاهر نقوي 2- دايكوتك �ض.ذ.م.م 
وميثلها  البناء  مل��واد  التنفيذ/اجلوزاء  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
ح�سني  عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد  بابو  جاني�ض  بوناكال  مالكها/كايربات 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن  بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )197979( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2886  جتاري جزئي 

�سينغ جمهول حمل  ���ض.ذ.م.م 2- منديب  لل�سحن  فالكون  نيو  املحكوم عليه/1-  اىل 
يف   2018/12/21 ب��ت��اري��خ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
واخلفيفة  الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  �ستار  ل�سالح/اأوجلة  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام   - �سينغ  در���س��ان  �سينغ  وميثلها/جاجتار  ����ض.ذ.م.م 
من  �سنويا   %9 القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )123.178.05( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان 
ومبلغ  بالت�سامن  عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  ت����اري����خ:2016/12/14 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/641  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/موؤ�س�سة افاق المارات للتجارة 2- �سادق �سيد علي �سيد حمزة �سيد 
ح�سن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد 
والت�سامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)1.2( مببلغ وقدره )115832.41( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاخريية التفاقية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30�ض  املوافق:2018/4/15  الحد  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/142  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليهم/1- �سركة مركز جنمة اطل�ض الطبي �ض.ذ.م.م 2- ارون كومار ناير جاجناد هاران - 
كفيل �سخ�سي اول ل�سركة مركز جنمة الطل�ض الطبي 3- ماجنو رام�ساندران ام ام رام�ساندران - كفيل 
�سخ�سي ثاين ل�سركة مركز جنمة الطل�ض الطبي ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/م�سرف 
الهالل �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/2/26 
وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي:الطالع 
على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم - النتقال ملقرات طريف الدعوى 
والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية و�سرحت للخبري يف �سبيل اداء املاأمورية النتقال اىل 
اي جهة يرى �سرورة النتقال اليها �سبب املهمة وحددت مبلغ �سبعة الف درهم امانة على ذمة اتعاب 
امل�سروفات اخلبري الزمت املدعي ب�سدادها وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/3/5 
ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة:ch1.C.13 يف حال عدم �سداد المانة وجل�سة:2018/4/2 يف حال 

�سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/127  عقاري كلي
اىل املدعي عليه/�سانيو كتا �سينغ بهارات برتاب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  براتاب  ماهيندرا  براتاب  بهارات 
املدعي عليها مببلغ وقدره )1.756.193.50( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة 
ال�ساعة:11:00�ض  امل�����واف�����ق:2018/4/15  الح���د  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  والت���ع���اب.وح���ددت 
بالقاعة:ch.1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/566  عقاري كلي
اىل املدعي عليه/حممد ر�سا عبدالرحمان هومن زاده 2- فاطمة حممد 
ر���س��ا ه��وم��ن زاده جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ام��ري ح�سني 
كرميي دو�ست وميثله:احمد عبداهلل �ساحي عبداهلل ال بوعميم نعلنكم 
الدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2018/3/21  املنعقدة  بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
ال�ساعة:11:00   2018/4/4 امل��واف��ق   الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  حت���ددت  وق��د 

للتعقيب على التقرير .   Ch1.B.8 سباحا يف القاعة�
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1511  جتاري كلي 
قم�سرى  م��زروع��ي  اك��رب  علي  حممود   -2 �����ض.ذ.م.م  للكيماويات  ال��ع��امل  جنمة  عليهم/1-  امل��دع��ي  اىل 
3- بهمن ف�سل اله حمزونى 4- �سيد علي �سيد جعفر كو�س�ض 5- فراز م�سني للتجارة العامة �ض.م.ح 
�سادق  حممد   -8 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  املدينة  لوؤلوؤة   -7 موؤذنى  ح�سن  حم�سن   -6
جمهويل  زرك��ان��ى  عبدالزهرا  عبدالر�سا   -10 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  مارين  بلو   -9 ملبوبى  باقر 
بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  اي��ران  �سادرات  املدعي/بنك  ان  القامة مبا  حمل 
املحكمة حكمت بتاريخ:2017/3/21 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع 
الدعوى  ملف  على  الط���الع  مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول  ال���دور  �ساحب  املخت�ض  امل�سريف  اخلبري  بندب 
جمحودة  غري  �سور  او  منكرة  غري  ا�سول  من  اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  فيها  املقدمة  وامل�ستندات 
للعقود واملرا�سالت او اي حمررات اخرى وكذا ال�سجالت والوراق اخلا�سة بني طريف التداعي، وحددت 

 .ch2.E.22:لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/4/4 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/124  جتاري كلي 
اىل املدعي عليهم/1- �سركة ركن رميا للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد حممد علي حممد ها�سم جا�سبى 
3- فرزانه طهما�سب امري اقدم 4- ايفورت لتجارة معدات الطبية �ض.ذ.م.م 5- هادي حممد حممد ها�سم 
جا�سبى 6- حامد حممد حممد ها�سم جا�سبى 7- علي ا�سماعيل غفار ها�سمي 8- �سركة حميد مع�سومي 
للتجارة ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد اقام الدعوى 
التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2018/3/13  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري امل�سريف  املتخ�س�ض ب�سئون البنوك �ساحب الدور باجلدول 
وكذا  اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  فيها  املقدمة  وامل�ستندات  ال��دع��وى  ملف  على  الط���الع  مهمته  تكون 
املدعي  البنك  بني  العالقة  طبيعة  لبيان  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت 
واملدعي عليها الوىل ونوع التعاقد و�سروط واحكام وبنود ومدى التزام كل من طرفني بالتزاماته النا�سئة 
عن العقود والت�سهيالت املربمة بينهما وقيمة املبالغ التي حت�سلت عليها الوىل مبوجب تلك الت�سهيالت 
ووح��ددت مبلغ ع�سرة الف درهم كامانة للخبري وكلفت املدعي ب�سدادها، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

 .ch1.C.15:الحد املوافق:2018/4/8 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/683   تنفيذ جتاري  
الفال�سي  جمهول  �سيف  �سعد جمعه  �سيف  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد   - ال�سالمي  دب��ي  التنفيذ/بنك  ان طالب  الق��ام��ة مبا  حمل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )214747.87( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1825  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- رويال �سيلفر خلدمات التنظيف - �ض ذ م م   جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د ع���ادل حم��م��د ف��ه��ي��م   ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )49600 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB991225849AE( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )2000 درهم(
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/4/5  ال�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/79  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- م�سعود دادا�ض ح�سني بور مطلق  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة -  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/503  
عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  2009/9/13  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ 
وقدره )147560( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر 
هذا العالن. 2-ف�سخ اتفاقية الجارة ومالحقها املربمة بني املدعي واملدعي عليه عن الوحدة عني 
التداعي رقم 206 الكائنة يف مر�سى دبي - جمريا بيت�ض ريزيدن�ض - املقامة على قطعة الر�ض رقم 
اإم��ارة دبي - وال��زام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية خالية من ال�سواغل ورد حيازتها   - 172
للمدعي ومتكني املدعي منها والغاء القيد العقاري الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي وتكليف 
دائرة الرا�سي والأمالك لتنفيذ ذلك. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/186   تنفيذ مدين  
م   م  ذ  ���ض   - ال��ع��ق��اري  والتطوير  لال�ستثمار  ك��ي��ان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�سني بن �سعيد بن ح�سني 
ال م�سيط وميثله / م�سلم حامد م�سلم بخيت املحرمي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )64252.60(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/324  جتاري كلي
جهانديده  م�سيح  بيزن   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  زاجرو�ض  جبل  عليه/�سركة  املدعي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد اأقام عليك 
مببلغ  والت�سامن  بالتكافل   )1.2( عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
حدود  يف   )3.4( عليهما  املدعي  مع  والت�سامن  وبالتكافل  دره��م   )35942391.10( وق��دره 
وامل�ساريف  والر�سوم   )1.2( عليهما  املدعي  به  امللزم  املبلغ  اجمايل  من   )10000000( مبلغ 
واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 15% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2018/1/3 
ال�ساعة:09:30�ض  امل��واف��ق:2018/4/9  الثنني  يوم  لها جل�سة  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى 
بالقاعة:ch.2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/463  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/نيون رك�ض للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/احمد رم�سان ح�سن حممد عو�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره����م   )20.000( وق����دره  مب��ب��ل��غ  عليهما  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
ال�ساعة:08:30�ض  امل��واف��ق:2018/4/11  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.B.10:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/932  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سركة تران�ض كون ملقاولت الطرق - �ض ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ن�ساط الإمارات للمقاولت العامة - ذ م م - فرع دبي وميثله 
/�سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )30507.70 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
امل��واف��ق  2018/4/4   الرب��ع��اء  ي��وم  املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة  بالنفاذ 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2477  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ب��ي ان ب��ي ب��ي ل��ل��م��ق��اولت - ���ض ذ م م  جم��ه��ول حمل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ال��ي��ا���ض ���س��م�����ض ال���دي���ن خ����ان - ق���د اأق����ام 
  34012( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
اخلمي�ض   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   )MB180669308AE(ال�سكوى
املوافق 2018/4/12  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/400  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/اميان ح�سني عامر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كنعان  حليم  وميثله:�سمري  ���ض.م.ل  العربية  التاأمني 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )7800( درهم والر�سوم 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ال�ساعة:08:30�ض  امل���واف���ق:2018/4/4  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  ال��ت��ام.وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.B.10:بالقاعة
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/464  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/حم��م��د ع��دن��ان خ���ان ن�����س��ر اهلل خ���ان جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/الطاف ح�سني مريزا خان قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  والفائدة  دره��م   )36500( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
امل�����واف�����ق:2018/4/17  وامل�������س���اري���ف.وح���ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم ال��ث��الث��اء 
ال�ساعة:08:30�ض بالقاعة:ch.2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2501  جتاري كلي 
جمهول  راما�سوامي  وينكاتي�ض  بريا   -2 فينكاتي�ض  بارتا�ساراتي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2018/1/31 ب��ت��اري��خ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
يوؤدي  ب��ان  الول  عليه  املدعي  بالزام  مدله  كمار  ل�سالح/مانوج  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
�سنويا من   %9 بواقع  املبلغ  على هذا  القانونية  والفائدة  درهم   )500.000( مبلغ  للمدعي 
الثانية بان توؤدي للمدعي  التام وبالزام املدعي عليها  ال�سداد  ت��اري��خ:2017/12/13 وحتى 
من  �سنويا   %9 بواقع  املبلغ  ه��ذا  على  القانونية  والفائدة  دره��م   )940.000( وق��دره  مبلغ 
تاريخ:2017/12/13 وحتى ال�سداد التام والزمتهما بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  اعتبارا من 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ف��ق��د امل��دع��و /اح�����س��ان اله 
باك�ستان    ، م�سطفى  غ��الم 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1746492( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم   

  0555603074

فقدان جواز �سفر
رينوكا  /كو�سوم  املدعو  فقد 
بيديج  دلن�����ك�����ا  ب����ري����ان����ث����ى 
اجلن�سية  ������س�����ريلن�����ك�����ا    ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )5979940N(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 055/5544656 

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و /ك���ام���ل ح�سان  ف��ق��د 
 ، عبدال�سميع  عبداملق�سود 
م�سر اجلن�سية - جواز �سفره 
رقم )19660542A( من 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 055/7724486 

فقدان جواز �سفر
ام�������ان   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�سية  ال��ه��ن��د   ، م�����ادان 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9690452( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/6924725

فقدان جواز �سفر

بيبارى  ميلون  بيغم  ريك�سونا   / امل��دع��و  فقد 
، ب��ن��غ��الدي�����ض اجل��ن�����س��ي��ة - ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)BB0084511( من يجده عليه الت�سال 

بتليفون رقم 056/1231173 

فقدان جواز �سفر

اعالن تغيري ا�شم ت
�س�مل  �سعيد  ربيع   / اأن��ا  اعلن 
املنه�يل ، ميني اجلن�سية، جواز 
 05116448 رق�������م   ����س���ف���ر 
بتاريخ  م��وت  م��ن ح�سر  ���س��ادر 
ارغب  باأنني   ،  27/5/2013
يف تغيري ا�سمي اىل رفيع �سعيد 
�س�مل املنه�يل - ن�سر الآعالن 

على م�سئولية املعلن

اعالن تغيري ا�شم ت
اعلن اأنا / ذه�ب عوي�س�ن 
ميني   ، �سموده  عبدالل��ه 
رقم  �سفر  ج��وازر  اجلن�سية، 
باأنني   ،  07261088
ا���س��م��ي اىل  ارغ���ب يف تغيري 
ذهيب عوي�س�ن عبداهلل 
الآع�����الن  ن�����س��ر   - �سموده 

على م�سئولية املعلن
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املال والأعمال

جلفار حتتل املركز االأول يف ال�سوق االإماراتي 2018
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

يف  لالأدوية  املحُ�سّنعة  ال�سركات  اأك��رب  اإح��دى  وهي  “جلفار”  �سركة  حّلت 
الأول من بني �سركات  املركز  اأفريقيا، يف  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  منطقة 
الأدوية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، بح�سب ت�سنيف جلنة �سركة “اآي 
اإم اإ�ض هيلث” يف فرباير 2018، لتعك�ض بالتايل ت�ساعف يف منو املبيعات 
مقارنة مع الأرقام امل�سجلة عام 2017. مت الإعالن عن نتائج �سركة جلفار 
املدققة لعام 2017 عقب اجتماع جمل�ض الإدارة برئا�سة ال�سيخ في�سل بن 
�سقر القا�سمي رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة جلفار. وقال جريوم كارل، املدير 
العام ل�سركة جلفار يف معر�ض تعليقه على الأمر: بدايًة، اأود اأن اأعرب عن 
يف  موظف   5،000 عددهم  البالغ  وموظفينا  مل�ساهمينا،  امتناين  جزيل 
جميع اأنحاء العامل، اإ�سافة اإىل عمالئنا و�سركائنا على دعمهم املتوا�سل. 
واأ�ساف: “كانت انطالقتنا يف عام 2018 قوية، وو�سلنا اإىل املركز الأول 
وهو  لدينا  اجل��دي��د  الإدارة  فريق  واكتمل  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  يف 
ي�سطلع الآن بجميع مهامه، كما اأطلقنا للتو العديد من املنتجات اجلديدة 

يف جمالت عالجية رئي�سية مثل القلب والأوعية الدموية«.
واأ�ساف: “عالوة على ذلك، ت�سري اخلطط التي نتبناها للتو�سع على قدم 
و�ساق خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية واأفريقيا، اإذ حققنا جناحات يف 
عدد من الأ�سواق الرئي�سية، كما اأننا ب�سدد بناء جمموعة منتجات وا�سعة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  ج��دي��داً  ل�25 منتجاً  املخطط  الإط���الق  مع 
يف  جديد  منتج   200 لنحو  املتوقع  والت�سجيل  وح���ده،  اجل���اري  ال��ع��ام  يف 
املنطقة«. واختتم: “بالنظر اإىل الزخم الذي ن�سهده يف منتجاتنا اجلديدة 
الأداء  تعزيز  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  والتح�سينات  الأخ����رية،  الإط����الق  وعمليات 
الت�سغيلي، فاإننا نثق للغاية بقدرتنا على تنفيذ نظرتنا امل�ستقبلية، اإذ ن�سعى 

اإىل م�ساعفة النمو يف عام 2018 ليبلغ معدلت م�سطردة«.
هذا وافتتحت جلفار يف عام 2017 من�ساأة ت�سنيع يف جّدة باململكة العربية 
ال�سعودية، لتكون اإ�سافًة هامة لقواعد اإنتاج ال�سركة يف اخلارج اإىل جانب 
 300 قيمته  تبلغ  الذي  امل�سنع  ويتمّتع  وبنغالدي�ض.  اإثيوبيا  يف  من�ساآتها 
لت اإليه التكنولوجيا، بالقدرة  مليون ري�ال �سعودي واملزّود باأحدث ما تو�سّ
على ت�سنيع �سنوياً مليار قر�ض و300 مليون كب�سولة و30 مليون قارورة 
“جلفار ال�سعودية”  من ال�سرابات واملحاليل الطبية املعلقة.  كما ح�سلت 
ال�سهر املا�سي على ت�سريح املمار�سات الت�سنيعية احلالية اجليدة من قبل 

الهيئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية ال�سعودية.

بنوك االإمارات ترفع ر�سيد ا�ستثمارها 
يف ال�سندات اإىل 69.3 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت البنوك يف دولة الإمارات تركيز ن�ساطها ال�ستثماري على ال�سندات.. 
الأمر الذي رفع من اإجمايل ر�سيد ا�ستثماراتها يف القطاع اإىل 69.3 مليار 
درهم بنهاية فرباير املا�سي بزيادة 6.8 مليار درهم مقارنة مع دي�سمرب من 
العام 2017. وتاأتي موا�سلة البنوك زيادة حجم ا�ستثماراتها يف ال�سندات 
املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق بهدف احل�سول على عوائد م�سمونة 
ت�ساهم يف تعظيم اإيراداتها مع نهاية كل عام وبالتايل زيادة اأرباحها بح�سب 
خرباء يف القطاع امل�سريف. ومع نهاية �سهر فرباير املا�سي .. �سكل ر�سيد 
22.1 يف  البنوك يف بند ال�ستثمار ب�سندات حتى تاريخ ال�ستحقاق نحو 
املائة من اإجمايل قيمة ا�ستثماراتها يف جميع الأدوات ال�ستثمارية والذي 

بلغ 313.5 مليار درهم وفقا لإح�ساءات م�سرف الإمارات املركزي.
واإىل جانب ال�سندات.. ت�سمل قائمة الأدوات ال�ستثمارية الأخرى للبنوك 
الأوراق املالية التي متثل ديونا على الغري “ �سندات الدين “ والأ�سهم اإىل 
القراءة  خ��الل  من  ويت�سح  الأخ���رى.  الأدوات  من  وغريها  العقار  جانب 
هذه  غالبية  يف  ر�سيدها  انخفا�ض  البنوك  ا�ستثمارات  لقائمة  الأول��ي��ة 
ال�ستثمار يف  بعك�ض  وذل��ك  اجل��اري  العام  �سهرين من  اأول  الأدوات خالل 
ال�سندات حتى تاريخ ال�ستحقاق التي توا�سلت وتريتها بالإرتقاع يف غالبية 
ال�سهور املا�سية. ويف �سهر دي�سمرب من العام 2017 .. بلغ ر�سيد ا�ستثمار 
البنوك يف هذا النوع من الأدوات 62.5 مليار درهم، ثم ارتفع اإىل م�ستوى 
العام اجلاري، ووا�سل الر�سيد  يناير من  �سهر  درهم خالل  مليار   67.8
ال�سعود حتى بلغ 69.3 مليار درهم يف �سهر فرباير من العام ذاته وفق ما 

اأظهرته اأرقام امل�سرف املركزي.

منتدى دبي العاملي لل�ساي يناق�ض 
التحديات وفر�ض النمو اجلديدة

•• دبي -وام:

ي�سارك خرباء من عدة دول يف الن�سخة ال�سابعة من “ منتدى دبي العاملي 
 25 الفرتة من  املتعددة يف  لل�سلع  دب��ي  ي�ست�سيفه مركز  “ ال��ذي  لل�ساي 
التجارة” يف فندق  “ت�سكيل م�ستقبل  اأبريل احلايل حتت عنوان   26 اإىل 
ال��ي��وم الأول م��ن املنتدى ما  ال��ع��ن��وان - دب��ي م��اري��ن��ا. ويبحث اخل���رباء يف 
ت�سهده �سناعة ال�ساي العاملية من حتديات غري م�سبوقة وتغيريا م�ستمرا 
املوارد  املناخ وحمدودية  امل�ستهلكني وعاداتهم وتغري  من التحول يف طلب 
التي  الق�سايا  م��ن  وغ��ريه��ا  اجل��دي��دة  الأ���س��ن��اف  يف  ال�ستثمار  نق�ض  اإىل 
ت�سكل �سغوطا على ال�سناعة التي يجب اأن تتكيف من اأجل اإيجاد م�ستقبل 
وم�ست�سار  الإداري  املدير  �سيثي  �ساجناي  يدير  اأن  املقرر  وم��ن  م�ستدام. 
“البلدان املنتجة  ال�ساي يف �سركة غوندلخ باكيجنغ جل�سة نقا�ض بعنوان 
- النمو والتحديات” تتناول هذه التحديات والفر�ض يف امل�ستقبل. وقال 
اإن  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  يف  لل�سلع  التنفيذي  امل��دي��ر  دوت��ا  �ساجنيف 
مناق�سة التحديات التي تواجه البلدان املنتجة اأمر اأ�سا�سي لتحديد فر�ض 
املو�سوع من خرباء  اإىل نقا�ض عميق حول هذا  النمو اجلديدة.. متطلعا 
اأبريل  �سهر  يف  لل�ساي  العاملي  دب��ي  منتدى  يف  ي�ساركون  الذين  ال�سناعة 

اجلاري.
را�سيل  ماكليود  �سركة  مدير  منعم  ع��زام  النقا�ض  يف  امل�ساركني  بني  ومن   
املدير  الرئي�ض  ك��وك  واأنيل  الهندية  ال�ساي  رابطة  ورئي�ض  ليميتد  انديا 
ولرييونكا  امل��ح��دودة  العامة  كوموديتيز  �سياكا  اآ�سيا  ل�سركة  التنفيذي 
تيامباتي الرئي�ض التنفيذي ل�سركة كينيا لتنمية ال�ساي القاب�سة املحدودة 
الفيتنامية  ال�ساي  جمعية  الدائمة  الرئي�ض  نائبة  هونغ  اآن��ه  ثي  ونغوين 
ومديرة مركز تطوير اأبحاث واأ�سواق ال�ساي وجوانا وو الرئي�سة التنفيذية 
مدير  اأغ���اروال  وحميت  ال�سناعية  هايوت�سني  جمموعة  الدولية  ل��الإدارة 
جمل�ض  رئي�ض  الدين  ب��در  ور�سمت  الآ�سيوية  ال�ساي  جمموعة  املجموعة 

اإندوني�سيا لل�ساي.

دائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي تختتم حملتها الرتويجية يف ال�سني

كيلومرتات  ثالثة  يبلغ  الثالثة  املرحلة 
�ستة كيلومرتات  الطرق  يبلغ طول  فيما 

ون�سف الكيلومرت.
من  الرابعة  املرحلة  اأن  الطاير  واأو���س��ح 
م�����س��روع ت��ط��وي��ر ال���ط���رق امل���وؤدي���ة ملوقع 
م��ع��ر���ض اإك�����س��ب��و ت�����س��م��ل ت��ط��وي��ر ثالثة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  �سارع  وتو�سعة  تقاطعات 
اآل ن��ه��ي��ان م��ن م�����س��اري��ن يف كل  ح��م��دان 
ك��ل اجتاه  م�����س��ارات يف  اإىل خم�سة  اجت���اه 
ك��ي��ل��وم��رتات و600 مرت  اأرب���ع���ة  ب��ط��ول 
ال�سيخ  �سارع  تقاطع  تطوير  �سيتم  حيث 
�سارع  م���ع  ن��ه��ي��ان  اآل  ح���م���دان  ب���ن  زاي�����د 
ت��ق��اط��ع جم�سر  اإىل  ال��ي��الي�����ض وحت��وي��ل��ه 
ي��وف��ر ح��رك��ة م���روري���ة ح���رة يف خمتلف 
الجت��اه��ات وذل���ك م��ن خ��الل رف��ع �سارع 
ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان والطرق 

•• اأبوظبي-وام: 

اخ��ت��ت��م��ت دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة - 
اأبوظبي بنجاح لفت حملتها الرتويجية 
يف ثالث مدن رئي�سية يف ال�سني لرت�سيخ 
مف�سلة  �سياحية  كوجهة  الإم��ارة  مكانة 

لدى امل�سافرين ال�سينيني.
�سارك يف احلملة �سركاء الدائرة يف قطاع 
ممثلني  بينهم  من  وال�سيافة  ال�سياحة 
والفنادق  للطريان  الحت���اد  �سركة  ع��ن 

ومناطق  ال�سياحية  ال��رح��الت  وم�سغلي 
احلملة  وك����ان����ت  ال�������س���ي���اح���ي.  اجل�������ذب 
الثقافة  دائ��رة  تنظمها  التي  الرتويجية 
اإىل  �سنوي  ب�سكل  – اأبوظبي  وال�سياحة 
ال�سني انطلقت من بكني يف 19 مار�ض 
مدينة  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ث���م  وم����ن  امل��ا���س��ي 
الزيارة  لتختتم  مار�ض   21 يف  ناجنينغ 

مبدينة غوانزو يف 23 منه.
الأ�سواق  اأب���رز  م��ن  حاليا  ال�سني  وت��ع��د 
اأبوظبي  اإىل  لل�سياح  امل�سدرة  اخلارجية 

حيث ارتفع عدد الزوار ال�سينيني خالل 
بداية هذه ال�سنة بن�سبة 40.9 يف املائة 

مقارنة بالعام املا�سي.
يف  ن��زي��ل   86400 الإم����ارة  وا�ستقبلت 
يف   83.6 ب��زي��ادة  ال��ف��ن��دق��ي��ة  من�ساآتها 
وتهدف  فقط  فرباير  �سهر  خالل  املائة 
اإىل  اإىل رف��ع ه��ذا العدد لي�سل  ال��دائ��رة 

.2021 عام  بحلول  نزيل  األف   600
واملعامل  ال��ف��ن��ادق  م��ن  ال��ع��دي��د  وح�سلت 
ال�سياحية يف اأبوظبي على �سهادة “اأهال 

“اأكادميية  متنحها  التي  بال�سينيني” 
للخدمات  تقديرا  ال�سينية”  ال�سياحة 
ت��ق��دم��ه��ا للزوار  ال��ت��ي  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
ال�سينيني مبا يف ذلك تخ�سي�ض طاقم 
عمل يتحدث لغة املاندرين. وقال مبارك 
واملكاتب  ال��رتوي��ج  اإدارة  مدير  النعيمي 
اخلارجية يف دائرة الثقافة وال�سياحة – 
اأبوظبي اإن اأبوظبي حتافظ على مكانتها 
ال�سينيني  للم�سافرين  مف�سلة  كوجهة 
ع����رب ت����وف����ري جم���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة من 

ت���ق���اط���ع جم�����س��ر ي���وف���ر ح���رك���ة ح�����رة يف 
خم��ت��ل��ف الجت����اه����ات وذل�����ك م���ن خالل 
رف���ع ���س��ارع ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ح��م��دان اآل 
ال��ت��ج��م��ي��ع��ي��ة اخلدمية  وال���ط���رق  ن��ه��ي��ان 
اإج���م���ايل خ��م�����س��ة ج�����س��ور وتوفري  ب��ع��دد 
اأرب���ع ح��رك��ات ال��ت��ف��اف وو���س��الت لتاأمني 
ان�سيابية احلركة املرورية من �سارع جبل 
زايد  ال�سيخ  �سارع  اإىل  �سماًل  لهباب  علي 
���س��ارع دبي  ب��اجت��اه  اآل نهيان  ب��ن ح��م��دان 
حركة  الو�سالت  هذه  �ستوفر  كما  العني 
�سارع  من   2020 اإك�سبو  دخ��ول ملعر�ض 
املعر�ض  باجتاه  جنوباً  لهباب  علي  جبل 
وح��رك��ة اخل���روج م��ن امل��ع��ر���ض م��ن �سارع 
ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان اإىل �سارع 
جبل علي لهباب �سماًل اإ�سافة اإىل توفري 
ح��رك��ة اخل����روج م��ن امل��ع��ر���ض م��ن خالل 
حركة التفاف جم�سرة على امتداد �سارع 
باجتاه  نهيان  اآل  بن حمدان  زايد  ال�سيخ 

التقاطع.
ت��ط��وي��ر �سارع  اأي�������س���اً  وي�����س��م��ل امل�������س���روع 
باجتاه  نهيان  اآل  بن حمدان  زايد  ال�سيخ 
مطار اآل مكتوم الدويل من طريق جديد 
ب�سعة خم�سة م�سارات يف كل اجتاه بطول 
كيلومرتين من تقاطع جبل علي لهباب 
مع �سارع ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان 
ال������دويل كما  م��ك��ت��وم  اآل  م���ط���ار  ب���اجت���اه 
يت�سمن امل�سروع زيادة عدد م�سارات �سارع 
اإىل  م�سارات  اأربعة  من  لهباب  علي  جبل 
قرابة  بطول  اجت��اه  ك��ل  يف  م�سارات  �ستة 
اأن اإجمايل  اإىل  اأربعة كيلومرتات م�سرياً 
يف  تنفيذها  �سيجري  التي  اجل�سور  طول 

ج�سور  اأربعة  بعدد  اخلدمية  التجميعية 
والو�سالت  لاللتفاف  حركتني  وتوفري 
املرورية  ان�سيابية احلركة  لتاأمني  احلرة 
من �سارع ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان 
باجتاه  �سماًل  اليالي�ض  �سارع  اإىل  غرباً 
�سارع ال�سيخ زايد ومن �سارع ال�سيخ زايد 
�سارع  اإىل  ���س��رق��اً  ن��ه��ي��ان  اآل  ح��م��دان  ب��ن 
الإم���ارات  ���س��ارع  ب��اجت��اه  جنوباً  اليالي�ض 
الثاين  التقاطعني  تطوير  �سيجري  كما 
مب�سارين  ج�سرين  اإن�����س��اء  ع��رب  وال��ث��ال��ث 
يف ك��ل اجت��اه على ���س��ارع ال�سيخ زاي��د بن 
باإ�سارات  حم��ك��وم��ني  ن��ه��ي��ان  اآل  ح��م��دان 
التي  امل��روري��ة  احل��رك��ات  لتوفري  �سوئية 
وي�سمل  لال�ستثمار  دب���ي  جم��م��ع  ت��خ��دم 
امل�������س���روع ك���ذل���ك اإن�������س���اء ط���ري���ق خدمي 
�سارع  على  اجت���اه  ك��ل  يف  م�سارين  ب�سعة 

عن  ف�سال  والت�سلية  ال��رتف��ي��ه  خ��ي��ارات 
الفنادق ومراكز الت�سوق عالية اجلودة.

جهودها  ع���ززت  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال�سينيني  امل�����س��اف��ري��ن  اه��ت��م��ام  جل���ذب 
اأبوظبي  اإم�������ارة  ل����زي����ارة  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م 
ال�سركات  �سراكات مع عدد من  واأبرمت 
امل���ع���روف���ة مب���ج���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مثل 
اإىل  للو�سول  وب��اي��دو  ت�سات  ووي  وي��ب��و 
املاليني من امل�سافرين ال�سينيني اجلدد 

املحتملني.

و�سارع  نهيان  اآل  بن حمدان  زاي��د  ال�سيخ 
مداخل  ت��ط��وي��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ي��الي�����ض 
جم���م���ع دب�����ي ل���ال����س���ت���ث���م���ار ع���ل���ى ����س���ارع 
اجل�سور  ط��ول  اأن  اإىل  م�سرياً  اليالي�ض 
التي �سيجري تنفيذها يف املرحلة الرابعة 
يبلغ كيلومرتين فيما يبلغ طول الطرق 

ع�سرة كيلومرتات و300 مرت.
يذكر اأن هيئة الطرق واملوا�سالت و�سعت 
خطة متكاملة لتلبية متطلبات ا�ست�سافة 
دبي ملعر�ض اإك�سبو 2020 وحتقيق تنقل 
وفعالياته  امل��ع��ر���ض  ل����زوار  و���س��ه��ل  اآم����ن 
ت�سمل تطوير �سبكة الطرق والتقاطعات 
ل��ت��م��دي��د اخلط   2020 م�����س��ار  وت��ن��ف��ي��ذ 
الأح����م����ر مل����رتو دب����ي وت���ط���وي���ر خطوط 
احلافالت  م��ن  اجلماعي  النقل  واأنظمة 

ومركبات الأجرة.

»طرق دبي« تر�سي عقد املرحلتني 3 و4 من م�سروع الطرق املوؤدية لـ »اإك�سبو« بتكلفة 1.3 مليار درهم

الهاملي يكرم �سركات الطريان والنقل والتطوير العقاري امل�ستهدفة بالتوطني النوعي
•• دبي-وام: 

كرم معايل نا�سر بن ثاين الهاملي وزير 
املوؤ�س�سات  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
وال�����س��رك��ات الأك�����رث ت��ف��اع��ال ح��ت��ى الآن 
يف  النوعي  التوطني  ت�سريع  حت��دي  م��ع 
والتطوير  وال��ن��ق��ل  ال���ط���ريان  ق��ط��اع��ي 
العقاري وذلك خالل حفل اأقيم يف مقر 

امل�سرعات احلكومية.
والنقل  ال�����ط�����ريان  ال���ق���ط���اع���ان  وي����ع����د 
القطاعات  م����ن  ال���ع���ق���اري  وال���ت���ط���وي���ر 
القت�سادية امل�ستهدفة بالتوطني النوعي 
الت�سالت  قطاعي  اأي�سا  ي�سمل  ال���ذي 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وم���راك���ز اخل��دم��ة حيث 
يف  التوطني  م�ستهدفات  حتقيق  يجري 
القطاعات القت�سادية الأربعة بال�سراكة 
ب��ني ال�����وزارة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للطريان 
وال�سلع  امل��ال��ي��ة  الوراق  وه��ي��ئ��ة  امل����دين 
والهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت 
وال���������س����راك����ات  “تيكوم”  وجم����م����وع����ة 

امل�ستهدفة العاملة يف هذه القطاعات.
وث��م��ن م��ع��ايل ن��ا���س��ر ب��ن ث���اين الهاملي 
خ��������الل احل�����ف�����ل ج�����ه�����ود امل����وؤ�����س���������س����ات 
امل���وارد  وال�����س��رك��ات وت��ع��اون��ه��ا م��ع وزارة 
ال�سراكة  اط���ار  يف  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����س��ري��ة 
ال�سرتاتيجية وهو المر الذي اأثمر عن 
توفري العديد من الوظائف للمواطنني 
وامل��واط��ن��ات ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ف��ر���ض عمل 

تلبي تطلعاتهم.

ن��ت��ط��ل��ع مل�ساعفة  “ ان��ن��ا  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
التن�سيق  وزيادة وترية  امل�سرتكة  اجلهود 
ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات حتدي  مبا 
الزمني  للجدول  وفقا  النوعي  التوطني 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن م�سرعات  ل��ل��دف��ع��ة  امل��ح��دد 
امل����وارد  ال���ت���زام وزارة  واأك�����د  ال���ت���وط���ني«. 
ال�سراكة  ب���دع���م  وال���ت���وط���ني  ال��ب�����س��ري��ة 
ال����ط����ريان وال���ن���ق���ل وفقا  م����ع ق���ط���اع���ي 
حيث  من  املتبادلة  وامل�سوؤوليات  ل��الأدوار 
تلبية اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
الوطنية  الب�سرية  امل��وارد  القطاعني من 

املتاحة.   ال��وظ��ائ��ف  ���س��غ��ل  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة 
وا����س���ار م��ع��ال��ي��ه اىل م��وا���س��ل��ة ال������وزارة 
التي  وب���راجم���ه���ا  ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا  ت��ط��ب��ي��ق 
ت�ستهدف ت�سجيع القطاع اخلا�ض ب�سكل 
عام على توظيف املواطنني ل �سيما من 
الذي   “ التوطني  �سركاء  “نادي  خ��الل 
والت�سهيالت  امل��زاي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ق��دم 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  على  احل�سرية 
واملن�ساآت  وال�سركات  للموؤ�س�سات  ال��وزارة 
وذل���ك ت��ق��دي��را منها ل��ل��دور ال��ه��ام الذي 
ي��ق��وم ب���ه ���س��رك��اوؤه��ا اأع�����س��اء ال���ن���ادي يف 

امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات بوظائف  مت��ك��ني 
التكرمي  و����س���م���ل  وم�������س���ت���ق���رة.  ج����اذب����ة 
طريان   .. وال��ن��ق��ل  ال���ط���ريان  ق��ط��اع  يف 
الم����ارات وم��ط��ارات دب��ي ودات���ا دايركت 
وث��ري��ف��ت��ي وجمموعة  و���س��ريك��و  ج����روب 
وتاك�سي  ال���وط���ن���ي  وال���ت���اك�������س���ي  ك����ان����و 
قطاع  يف  ال��ت��ك��رمي  �سمل  بينما  العربية 
 .. والبناء  والت�سييد  العقاري  التطوير 
وو�سل  الإم��ارات  وحديد  واأرابتك  اإعمار 
والفجرية  غنتوت  وجمموعة  للعقارات 

ل�سناعات البناء.

ومت على هام�ض حفل التكرمي ا�ستعرا�ض 
����س���اأن���ه���ا حتقيق  م�����ن  ال����ت����ي  امل���م���ك���ن���ات 
امل�����س��ت��ه��دف��ات امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��وف��ري 2000 
ف��ر���س��ة ع��م��ل يف ك��ل ق��ط��اع م��ن قطاعي 
العقاري  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ن��ق��ل  ال���ط���ريان 
التوطني  ت�����س��ري��ع  وف���ق���ا خل��ط��ة  وذل�����ك 
فر�سة  الف  توفري  اي�سا  ت�ستهدف  التي 
والتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع  يف  عمل 
ومثلها يف قطاع مراكز اخلدمة باإجمايل 
اآلف فر�سة عمل يف القطاعات   4000

القت�سادية امل�ستهدفة امل�سار اإليها.

•• دبي-وام:

وامل��وا���س��الت بدبي  ال��ط��رق  اأر���س��ت هيئة 
من  وال��راب��ع��ة  الثالثة  املرحلتني  ع��ق��دي 
املوؤدية  ال��ط��رق  �سبكة  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع 
 1.3 اج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  اإك�����س��ب��و  مل��ع��ر���ض 
مليار درهم. وتت�سمن املرحلتني تطوير 
بن حمدان  زاي��د  ال�سيخ  ل�سارع  تقاطعني 
اآل ن��ه��ي��ان م��ع ك��ل م��ن ���س��ارع ج��ب��ل علي 
لهباب و�سارع اليالي�ض اإ�سافة اإىل تطوير 
ال�سيخ  ���س��ارع  ع��ل��ى  جم�سرين  تقاطعني 
ن��ه��ي��ان يف منطقة  اآل  ح���م���دان  ب���ن  زاي����د 
جممع دبي لال�ستثمار كما �ستتم تو�سعة 
�سارع ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان من 
م�سارين يف كل اجتاه اإىل خم�سة م�سارات 

يف كل اجتاه .
واأك���د ���س��ع��ادة مطر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر العام 
ورئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق 
�سبكة  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع  اأن  وامل��وا���س��الت 
اأحد  يعد  اإك�سبو  ملعر�ض  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق 
ال��ت��ي تنفذها  اأ���س��خ��م م�����س��اري��ع ال��ط��رق 
ا�ست�سافة  متطلبات  لتلبية  حاليا  الهيئة 
ونظراً   2020 اإك�سبو  اإمارة دبي ملعر�ض 
تق�سيمه  ج��رى  فقد  امل�����س��روع  ل�سخامة 
6 مراحل لإجن��از جميع الأعمال يف  اإىل 
الفرتة الزمنية املحددة وقبل فرتة كافية 

من افتتاح معر�ض اإك�سبو.
من  الثالثة  املرحلة  ان  الطاير  او���س��ح  و 
ت��ق��اط��ع �سارع  ت�����س��م��ل ت��ط��وي��ر  امل�������س���روع 
زايد  ال�سيخ  ���س��ارع  م��ع  لهباب  علي  جبل 
اإىل  وحت���وي���ل���ه  ن���ه���ي���ان  اآل  ح����م����دان  ب����ن 
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املال والأعمال

»الدار العقارية« تر�سي عقد تطوير 
م�سروع »وترز اأج« يف جزيرة يا�ض

•• اأبوظبي-وام:

لتطوير  الرئي�سي  العقد  تر�سية  عن  ام�ض  العقارية  ال��دار  �سركة  اأعلنت 
اأج” املطل على الواجهة املائية يف جزيرة يا�ض على �سركة  “وترز  م�سروع 
تروجان للمقاولت العامة ذ.م.م بقيمة 1.3 مليار درهم. وياأتي منح هذا 
العقد بعد البدء بالأعمال الأولية من قبل املوؤ�س�سة الهولندية لالأ�سا�سات 
التي با�سرت العمل يف املوقع من فرباير هذا العام. ويقع “وترز اأج” على 
ال�سواطئ ال�سرقية جلزيرة يا�ض وتتاألف وحدات امل�سروع من ا�ستديوهات 
�سكنية و�سقق من غرفة اإىل 3 غرف نوم ويوفر منط معي�سي يعتمد على 
امل�ساحات املفتوحة كما �سيتمكن ال�سكان من التجول يف جميع اأنحاء امل�سروع 

ما يتيح �سهولة الو�سول اإىل جميع املرافق.

جتارة اإعادة  درهم  مليار   546.5
الت�سدير يف االإمارات خالل 2017

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة جتارة اإعادة الت�سدير يف الإمارات 546.5 مليار درهم خالل 
العام 2017 بنمو ن�سبته 2.7 يف املائة مقارنة مع 532.9 مليار درهم 
النوع  من  ه��ذا  يف  امل�سجل  الن�ساط  توا�سل  يعك�ض  ما   ..2016 العام  يف 
املتعلقة  ال��ق��راءات  بح�سب   - الت�سدير  اإع��ادة  و�سكلت جت��ارة  التجارة.  من 
�سادرات  اإج��م��ايل  من  املائة  يف   47.4 نحو   - ال��دويل  التجاري  بالن�ساط 
لإعادة  كمركز  مكانتها  يعزز من  ما  وه��و  املا�سي  العام  الإم���ارات يف  دول��ة 
الت�سدير يف منطقة ال�سرق الأو�سط. وت�سري اإح�ساءات م�سرف الإمارات 
متوا�سلة  من��و  ن�سب  على  الت�سدير  اإع���ادة  جت��ارة  حمافظة  اإىل  امل��رك��زي 
رغم حالة التباطوؤ التي �سهدها القت�ساد العاملي .. حيث بلغت قيمة هذا 
النوع من التجارة يف العام 2015 نحو 495 مليون درهم، وارتفعت اإىل 
يف العام 2016 قبل اأن تقفز اإىل م�ستوى 546.5  درهم  مليار   532.9
مليار درهم يف العام 2017. ومن �ساأن جتارة اإعادة الت�سدير - اإ�سافة اإىل 
املناطق احلرة ومبا يتوافر لها من بنية حتتية وبيئة ت�سريعية جاذبة - اأن 
متنح القت�ساد الوطني ميزة تناف�سية مقارنة مع بقية دول منطقة ال�سرق 
اأ�سا�سي يف خريطة  الأو�سط.. الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة كمكون 

التجارة العاملية ب�سكل عام.

»ديوا «: اإجنازات ال�سباب جزء من 
تطلعاتنا لتعزيز التنمية امل�ستدامة

•• دبي-وام: 

اأ�ساد �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  “ جمل�ض  وبرامج  دب��ي مب��ب��ادرات  ومياه  كهرباء 
“ وجهوده يف تعزيز التوا�سل املبا�سر بني ال�سباب والإدارة العليا  لل�سباب 
يف الهيئة وتوجيه طاقات ال�سباب ومتكينهم ودعمهم يف خمتلف القطاعات 
واإ�سراكهم يف م�سرية التنمية امل�ستدامة. واأ�ساف الطاير - خالل ا�ستقباله 
عام  مرور  عقب  لإجنازاته  ال�سنوي  التقرير  ل�ستعرا�ض  املجل�ض  لأع�ساء 
على اإن�سائه - اأن اإجنازات املجل�ض الهيئة تثبت اأن ال�سباب املواطن ميتلك 
اأهدافها  حتقيق  م��ن  الهيئة  مت��ك��ن  ال��ت��ي  امل��ط��ل��وب��ة  واخل����ربات  ال���ق���درات 
ال�سرتاتيجية وخططها الطموحة.. متطلعا لال�ستفادة من تلك الطاقات 
الالزمة لال�ستثمار  ال�سبل  والآراء وتوفري  والأفكار  والكفاءات واخلربات 
روؤية  يخدم  ال��ذي  ال�سحيح  ب��الجت��اه  وتوجيهها  الإب��داع��ي��ة  اأف��ك��اره��م  يف 
الهيئة باأن تكون موؤ�س�سة م�ستدامة مبتكرة على م�ستوى عاملي. من جهتها 
ا�ستعر�ست فاطمة حممد اجلوكر رئي�سة جمل�ض الهيئة لل�سباب اإجنازات 
وامل�سروعات  املبادرات  من  ع��ددا  �سملت  والتي  املا�سي  العام  خالل  املجل�ض 
الرائدة ومنها “ اخللوة ال�سبابية” الأوىل من نوعها على م�ستوى املجال�ض 
ال�سبابية املوؤ�س�سية والتي نظمها املجل�ض يف مايو املا�سي اإ�سافة اإىل اإطالق 
للهيئة حتت  التابعة  اأفكاري  ال�سباب عرب من�سة  لأفكار  الكرتونية  حملة 
“ �سقيا  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  املجل�ض  و�ساهم   .»10x “ ال�سباب  عنوان 
“ من ميزانيته اخلا�سة يف تنفيذ م�سروع تو�سيل مياه ال�سرب  الإم��ارات 
النظيفة وتركيب عدادات لبيوت الأ�سر يف قرى �سعيد م�سر وقد ا�ستهدف 
امل�سروع نحو 500 منزل ي�ستفيد منه نحو خم�سة اآلف ن�سمة وهو ما يعد 
 “ ويعد  املوؤ�س�سية.  ال�سبابية  املجال�ض  م�ستوى  على  تطوعي  عمل  اأ�سخم 
ي�سارك  لل�سباب  جمل�ض  “ اأول  لل�سباب  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  جمل�ض 
ب�سفته �سريكا ا�سرتاتيجيا لحتفالت الدولة خالل اليوم العاملي لل�سباب.

حمطة » نور اأبوظبي «  للطاقة ال�سم�سية تفور بجائزة »اآي جي جلوبال « العاملية

االإمارات ت�سارك يف االجتماع الـ43 ملجموعة البنك االإ�سالمي للتنمية

لل�سنة الت��سعة على التوايل 

»اأبوغزاله« حت�سل على جائزة اأف�سل �سركة ملكية فكرية يف ال�سرق االأو�سط لعام 2018 

تعزيز الإعداد املعريف وامله�ري للكوادر الوظيفية

اقت�سادية دبي ودائرة املوارد الب�سرية تطلقان الدورة الثانية من »الدبلوم املهني للرقابة التجارية« 

جمال املقا�ساة اأو الدعاء اأو الرتخي�ض 
بامللكية  متعلقة  اأخ���رى  ن�ساطات  اأي  اأو 

الفكرية. 
وحت�سل اأجيب على هذه اجلائزة الدولية 
لل�سنة التا�سعة، نظراً لن�ساطها املميز يف 
جمال امللكية الفكرية يف منطقة ال�سرق 
تقدمي  يف  امل�ستمرة  وجهودها  الأو�سط، 
جمال  يف  لعمالئها  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل 

الربيطانية لندن.
اجلائزة  ه��ذه  ملنحها  اأجيب  اختيار  ومت 
ا�ستنادا للم�سح الذي اأجرته جملة اإدارة 
اأ�سهر  ال��ف��ك��ري��ة خ���الل خ��م�����س��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
ل�سركات امللكية الفكرية يف جميع اأرجاء 
ال��ع��امل، ح��ي��ث ي��ت��م م��ن��ح اجل��وائ��ز وفقا 
لالإجنازات التي حتققت يف جمال امللكية 
الفكرية خ��الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي ���س��واء يف 

•• لندن –الفجر:

للملكية  اأب����وغ����زال����ه  ����س���رك���ة  ح�����س��ل��ت 
جائزة  على  م��وؤخ��راً  )اأج��ي��ب(  الفكرية 
منطقة  يف  فكرية  ملكية  �سركة  اأف�سل 
وذلك   ،2018 للعام  الأو���س��ط  ال�سرق 
اأقامته  ال���ذي  التكرميي  احل��ف��ل  خ��الل 
جملة اإدارة امللكية الفكرية يف العا�سمة 

دبي  اقت�سادية  وتهدف  امل�ستهلك.  وحماية 
م��ن ه���ذا ال��دب��ل��وم ت��ع��زي��ز الع�����داد املعريف 
املجالت  يف  الوظيفية  ل��ك��وادره��ا  وامل��ه��اري 
والتفتي�ض  بالرقابة  الوظيفية  ال�سلة  ذات 
الرقابة  وم����ه����ارات  امل�����س��ت��ه��ل��ك،  وح���م���اي���ة 
والتفتي�ض امليداين، ودعمها مبجموعة من 
كفاءات  ببناء  ال�سلة  ذات  واملهارات  املعارف 

التعامل مع املتعاملني.
وي��رك��ز ال��دب��ل��وم، ال���ذي مت اع��ت��م��اده وفقاً 
لتنمية  دب��ي  معهد  ل��دى  الع��ت��م��اد  ملعايري 

املهني  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ب�����س��ري��ة، ع��ل��ى  امل�������وارد 
التطبيقي بن�سبة ل تقل عن %70 بهدف 
موظفي  ل����دى  امل��ه��ن��ي  الأداء  ك���ف���اءة  رف����ع 
مبعدل  العربية  باللغة  م  ويقدَّ اقت�سادية، 
ذاته،  ال�سياق  ويف  معتمدة.   �ساعة   240
املدير  نائب  ال�سحي،  اهلل  عبد  ال�سيد  ق��ال 
التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية 
“توؤمن  دب�����ي:  اق��ت�����س��ادي��ة  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
باملوارد  ال�ستثمار  باأهمية  دب��ي  اقت�سادية 
للوطن،  احلقيقية  ال��رثوة  كونها  الب�سرية 

الر�سيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذاً 
نحر�ض على توفري كل ما من �ساأنه متكني 
وتاأهيلهم  اإمكانياتهم  وتطوير  املوظفني 
ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن ع��ل��ى ات���خ���اذ ال���ق���رارات 
عالية،  وك��ف��اءة  ب��ج��ودة  العمل  م��ه��ام  واأداء 
التعامل  الأ���س��ا���س��ي��ة يف  امل��ه��ارات  واك��ت�����س��اب 
“ركزت  ال�سحي:  واأ�ساف  املتعاملني«.  مع 
والنظم  ال���ق���وان���ني  ع��ل��ى  الأوىل  ال�������دورة 
وحماية  ال��ت��ج��اري��ة  للرقابة  التخ�س�سية 
والتفتي�ض  ال��رق��اب��ة  وت��ق��ن��ي��ات  امل�ستهلك، 

•• دبي-الفجر: 

بدبي،  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اأطلقت 
بالتعاون معهد دبي لتنمية املوارد الب�سرية، 
التابع لدائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي، 
الدورة الثانية من “الدبلوم املهني للرقابة 
جيل  اإع���داد  اإىل  يهدف  ال��ذي  التجارية”، 
والقدرات  باملعارف  املوؤهلني  املوظفني  من 
املهام  جميع  لتنفيذ  الأ�سا�سية  وامل���ه���ارات 
والتفتي�ض  ال��رق��اب��ة  لوظيفة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 

اجلائزة  ت�سلم  الفكرية.  امللكية  حماية 
الأ�ستاذة  من  كل  )اأج��ي��ب(  عن  بالنيابة 
واملديرة  اأج��ي��ب  م�ست�سارة  ال��ن��رب  دمي��ة 
الدولية،  الأع��م��ال  لتطوير  التنفيذية 
والأ����س���ت���اذ ع��م��رو ح��ط��اب م��دي��ر مكتب 

اأجيب الأردن.
فخورون  نحن  النرب:  الأ���س��ت��اذة  وقالت 
بهذا التكرمي لهذا العام نظراً لن�ساطاتنا 
املميزة يف جمال امللكية الفكرية ك�سركة 
ال��ف��ك��ري��ة يف منطقة  امل��ل��ك��ي��ة  يف  رائ�����دة 
ال�سرق الأو�سط.، م�سيفة اإن هذا التميز 
الدكتور  �سعادة  جلهود  ا�ستمراراً  ياأتي 
ابتكار  يف  وتوجيهاته  اأب��وغ��زال��ه  ط��الل 
اجل��دي��د خل��دم��ة وح��م��اي��ة ع��امل امللكية 

الفكرية. 
من جانبه قال الأ�ستاذ حطاب يعترب هذا 
لتطوير  لأج��ي��ب  حافز  مبثابة  الإجن���از 
خ��دم��ات��ه��ا ن��ح��و الأف�������س���ل، م�����س��ي��ف��ا اإن 
اإىل مئات اجلوائز  هذه اجلائزة ت�ساف 
والتكرميات التي حت�سل عليها ال�سركة 
التي ت�سعى دوما للبقاء يف القمة باإدارة 
امل�سح  اأن  اإىل  ي�سار  اأبوغزاله.    الدكتور 

الذي جتريه جملة اإدارة امللكية الفكرية 
ك���ون���ه يغطي  ه����و الأك�������رب والأع������م������ق، 
يف  النزاعات  وف�ض  املحاكمات  ن�ساطات 
اأكرث من 65 هيئة ق�سائية حول العامل 

مبا فيها الأمريكيتني، واآ�سيا، واأوروبا.
ملا  مم��ت��ازة  عاملية  ب�سمعة  اأج��ي��ب  تتمتع 
مكاتبها  خالل  من  خدمات  من  تقدمه 
وكل  العربية  ال���دول  جميع  يف  العاملة 
م��ن ال��ه��ن��د وت��رك��ي��ا وب��اك�����س��ت��ان واإي����ران 
ورو�سيا وال�سني ونيجرييا واأفغان�ستان، 
مكاتب  م����ن  ���س��ب��ك��ة  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
الرتباط والتمثيل املكونة من اأكرث من 

150 مكتبا يف جميع اأرجاء العامل.
قد  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  اإدارة  جم��ل��ة  ك��ان��ت 
الآن  وتعترب   ،1990 العام  يف  تاأ�س�ست 
مب��ث��اب��ة امل��ج��ل��ة ال��دول��ي��ة ال���رائ���دة لدى 
وت�سل  الفكرية،  امللكية  حقوق  اأ�سحاب 
حول  ق����ارئ   80،000 م���ن  اأك����رث  اإىل 
�����س��در ���س��ن��وي��اً ع�����س��رة اأع���داد  ال���ع���امل. وتحُ
تت�سمن اأخباراً ودرا�سات ومقالت ثرية 
يف  نفوذ  ذات  �سخ�سيات  م��ع  وم��ق��اب��الت 

جمال امللكية الفكرية. 

امل������ي������داين، وب����ن����اء احل���������ض الأم�����ن�����ي عند 
والتفاو�ض  الت�����س��ال  وم���ه���ارة  امل��ف��ت�����س��ني، 
والربوتوكول  العمل  واأخ��الق��ي��ات  الفعال، 
الإلكرتونية  الأنظمة  وك��ذل��ك  الوظيفي، 
مادة  اإ�سافة  ومت  دب��ي.  لقت�سادية  التابعة 
للدبلوم  الثانية  ال���دورة  يف  جديدة  علمية 
�سمن  العمل”  يف  “اليجابية  ب���ع���ن���وان 
م�ساق الربوتوكول الوظيفي، والتي �سيتم 
�سرحها لحقاً من قبل الزمالء من معهد 

دبي لتنمية املوارد الب�سرية«.

••  اأبوظبي-الفجر:

ح�سل م�سروع حمطة نور اأبوظبي للطاقة 
واأك���رب  اأه����م  اأح����د  ���س��وي��ح��ان  يف  ال�سم�سية 
م�ساريع اخل�سخ�سة التابعة لدائرة الطاقة 
يف ابوظبي ، بجائزة اأف�سل متويل م�سروع 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  طاقة 
جلوبال  جي  اآي   « جائزة  يف   ،2017 لعام 
، وتعترب  » العاملية ومقرها اململكة املتحدة 
اأهم تقدير دويل لتقومي امل�ساريع  اجلائزة 
العاملية من خمتلف اأرجاء العامل من كبار 

رجال الأعمال وامل�سوؤولني.
املرر  املهند�ض عوي�سه مر�سد  واأك��د معايل 
رئ��ي�����ض دائ����رة ال��ط��اق��ة اأه��م��ي��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
العاملية  والئتالفات  ال�سركات  اأك��رب  جذب 
الأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�ستثمار  يف  الراغبة 
الدائرة  تنفذها  التي  امل�ساريع  وبخا�سة يف 
القطاع  مع  بال�سراكة  �سراكتها  وجمموعة 
اخلا�ض م�سريا اإىل ان حمطة نور اأبوظبي 
تعد اأكرب حمطة م�ستقلة للطاقة ال�سم�سية 
وتطوير  اإن�������س���اء  وت��ت�����س��م��ن  ال����ع����امل،  يف 
للطاقة  حمطة  و�سيانة  وت�سغيل  ومتويل 
الطاقة  تكنولوجيا  با�ستخدام  ال�سم�سية 
على  �سويحان،  منطقة  يف  الكهرو�سوئية، 
اأبوظبي،  120 كم من مدينة  بعد حوايل 
درهم،  مليار   3.2 قدرها  اإجمالية  بتكلفة 
نحو  للمحطة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وت��ب��ل��غ 
تنتجه  م��ا  �سعف  اأي  م��ي��ج��اواط   1177
اأك��رب حمطة يف العامل حاليا وهي حمطة 
تنتج  التي  ال�سم�سية،  للطاقة  كاليفورنيا 
550 ميغاوات، ومن املتوقع اأن تبداأ املحطة 
بتزويد �سبكة اأبوظبي بالطاقة الكهربائية 
خالل الربع الثاين من عام 2019 ، حيث 
احلاجة  تقلي�ض  يف  امل�����س��روع  ه��ذا  �سي�سهم 
ل���س��ت��رياد ال���غ���از، وحت��ق��ي��ق وف���ر يف قطاع 
والكهرباء، وحتقيق م�ساعي احلكومة  املاء 
وا�ستخدام  الطاقة  لتنويع م�سادر  الهادفة 
امل�ستدام  القت�ساد  ودعم  املتجددة،  الطاقة 
اأبوظبي وخلق فر�ض عمل لأبناء  يف ام��ارة 
من  ال�سرقية  املنطقة  يف  خ�سو�سا  الدولة 
امارة اأبوظبي. واأ�سار معايل املهند�ض املرر 
يف ت�سريح له بعد حفل ا�ستالم اجلائزة اإىل 
اأن هذا امل�سروع يواكب روؤية اأبوظبي ب�ساأن 
قطاع ماء وكهرباء و�سرف �سحي م�ستدام، 
ي�سمن ال�ستثمار الأمثل للموارد، ويندرج 
حتت اأحد اأهم الربامج احلكومية الرامية 
اإىل بناء منظومة متكاملة للماء والكهرباء 
وتقليدية  م��ت��ج��ددة  م�����س��ادر  م��ن  امل��ن��ت��ج��ة 
والتي تعتمد على حلول مبتكرة وم�ستدامة، 

نور اأبوظبي تعك�ض م�ستوى جودة م�ساريع 
الهيئة، وحجم  التي تنفذها  امل�ستقل  املنتج 
املالية  الأ���س��واق  يف  بها  حتظى  التي  الثقة 
املحلي  امل�ستويني:  على  ال�ستثمار  وبيوت 
الآن  حتى  الهيئة  متكنت  حيث  وال��ع��امل��ي، 
م��ن ا���س��ت��ق��ط��اب م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 70 مليار 
املقدمة  الل��ت��زام��ات  اأن  اإىل  لف��ت��ا  دره����م، 
من املوؤ�س�سات املالية، فاقت حجم التمويل 
امل��ط��ل��وب الأم�����ر ال����ذي ي��ع��زز م�����س��رية منو 

اأعمال الهيئة وتو�سعاتها. 
اأّن الدائرة �سوف تتمكن  واأو�سح ال�سعيدي 
عند ت�سغيل حمطة نور اأبوظبي بالإ�سافة 
الإمارة  يف  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع  اإىل 
الطاقة  %7 من  يزيد عن  ما  توفري  من 
نظيفة،  م�سادر  من  امل�ستهلكة  الكهربائية 
 WLECموؤكدا اأن هيكل التعرفة املبتكرة
لهذا امل�سروع قد ا�سهم يف حتفيز ال�سركات 
للم�ساركة يف تنفيذه، نظرا لأن ذروة الإنتاج 
�سّكل  ال�سيف، مم��ا  اأ���س��ه��ر  ت��ك��ون يف  ���س��وف 
امل�سروع  لت�سميم  العرو�ض  ملقدمي  دافعا 
اأكرب كمية ممكنة من الطاقة  بحيث ينتج 
ال��ك��ه��رب��اء يف  ال����ذروة للطلب على  يف وق��ت 
�سركة  مت��ك��ني  يف  �سي�سهم  مب���ا  اأب���وظ���ب���ي، 
لدائرة  التابعة  والكهرباء  للماء  اأبوظبي 
ال��ط��اق��ة م��ن ال���س��ت��ف��ادة لأق�����س��ى ح��د من 
امل�سروع  �سيحقق  ح��ي��ث  ال���وق���ود،  وف�����ورات 
وف��را كبريا يف جمال الغاز ال��ذي ي�ستخدم 
حاليا يف حمطات توليد التيار الكهربائي. 

معربا عن تقديره للروؤية الثاقبة ل�ساحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
وتوجيهات  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  امل�سلحة  للقوات 
ال�سيخ هزاع  �سمو  ابوظبي ومتابعة  لمارة 
رئ��ي�����ض املجل�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي لتوفري متطلبات 
احلياة الكرمية للمواطنني وحتقيق الرفاه 
يف  رئي�سة  اأول��وي��ة  باعتبارهما  الجتماعي 
تناف�ست  وق��د  ال��دول��ة.  ا�سرتاتيجية  �سلب 
لتنفيذ م�سروع حمطة  عاملية  ائتالفات   6
نور اأبوظبي، يف 19 �سبتمرب 2016 حيث 
العر�ض  هو  تناف�سية  الأك��رث  العر�ض  ك��ان 
وجينكو  ماروبيني  ائتالف  قبل  من  املقدم 
واط  كيلو  فل�سا/   8.888 ب��واق��ع  ���س��ولر، 
�ساعة، وهو ما يعادل 2.42 �سنتا اأمريكيا 
الأ�سعار  اأكرث  باعتباره  �ساعة،  كيلو واط   /

تناف�سية على م�ستوى العامل حتى الآن. 
الطاقة بتجربة  دائرة  واأ�ساد معايل رئي�ض 
عامليا  الأف�سل  باعتبارها  اأبوظبي  حكومة 
م��ن ح��ي��ث ك��م��ي��ة ال��ط��اق��ة املحُ��ن��َت��َج��ة وحجم 
حجم  اإىل  بالن�سبة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
القت�ساد املحلي، وكذلك �سفقات التمويل 
عاملية  مالية  موؤ�س�سات  فيها  �ساهمت  التي 
واإق��ل��ي��م��ي��ة وحم��ل��ي��ة ه��ي الأخ����رى م��ن بني 
اأف�����س��ل ال�����س��ف��ق��ات ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا جتارب 

متانة  يعك�ض  مب��ا  ال��ع��امل،  يف  اخل�سخ�سة 
العالية  وال�سفافية  اأبوظبي  اإم��ارة  اقت�ساد 
م�ساريعها،  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ت��ع��ت��م��ده��ا  ال���ت���ي 
على  امل�ستثمرين  ثقة  زي���ادة  ذل��ك يف  واأث���ر 
بجدوى  وال���ع���امل���ي  امل��ح��ل��ي  ال�����س��ع��ي��دي��ن: 
الدولة  التي تتيحها  ال�ستثمار يف الفر�ض 

اأمامهم. 
حممد  املهند�ض  �سعادة  جانبه  من  واأع��رب 
الطاقة  دائ���رة  وك��ي��ل  الفال�سي  ج��ر���ض  ب��ن 
ع���ن ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا فريق 
العمل يف اإدارة اخل�سخ�سة يف دائرة الطاقة 
اأه��م��ي��ة برنامج  اب��وظ��ب��ي، م���وؤك���دا ع��ل��ى  يف 
منذ  ال��دائ��رة  تنتهجه  ال���ذي  اخل�سخ�سة 
ت��وج��ه��ات احلكومة  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا يف حت��ق��ي��ق 
واحدا  باعتباره  ال��ق��ط��اع،  ب�ساأن  الر�سيدة 
م�ستوى  على  التنموية  الربامج  اأجنح  من 
م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج، مل���ا ي��ح��ق��ق��ه م���ن اأه����داف 
تتمثل  وب��ي��ئ��ي��ة،  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����س��ادي��ة 
وخف�ض  الإن���ت���اج���ي���ة،  ال���ك���ف���اءة  زي������ادة  يف 
وتطوير  وال�����س��ي��ان��ة،  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ت��ك��ال��ي��ف 
وت�سجيع  للم�ستهلكني،  املقدمة  اخلدمات 
ال���س��ت��ث��م��ارات اخل���ا����س���ة، وت���وف���ري فر�ض 
عمل جديدة لأبناء الدولة، وزيادة اإيرادات 
احلكومة، مبا ير�سخ مكانة الإمارة كوجهة 
ت��ع��زز دور ���س��راك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض وتوفر 

فر�سا ا�ستثمارية رائدة. 
  واأف�������اد ����س���ع���ادة امل��ه��ن��د���ض ب���ن ج���ر����ض اأّن 
ال��ن��ج��اح يف اإجن�����از ع��م��ل��ي��ة الإغ�����الق املايل 

�سويحان  اأب��وظ��ب��ي يف  ن��ور  مل�����س��روع حمطة 
الكثريين ممن  اأنظار  الدائرة حمَطّ  جعل 
الربنامج  ه��ذا  مثل  تطبيق  اإىل  يتطلعون 
من  واح��داً  باعتباره  املحلي،  اقت�سادهم  يف 
اأهم الربامج على م�ستوى العامل، ويتجلى 
التي  املنجزات  اإىل  النظر  خ��الل  ذل��ك من 
تبنيها  ع����رب  امل���ت���ط���ورة  ال�������دول  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
ب���رام���ج خ�����س��خ�����س��ة ق���ط���اع���ات اخل���دم���ات، 
اأن جتربتها  اأبوظبي  برهنت حكومة  حيث 
ه���ي م���ن الأف�����س��ل ع��امل��ي��ا م���ن ح��ي��ث كمية 
والكهرباء وحجم  املاء  املحُنَتَجة من  الطاقة 
حجم  اإىل  بالن�سبة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
القت�ساد املحلي، وكذلك �سفقات التمويل 
عاملية  مالية  موؤ�س�سات  فيها  �ساهمت  التي 
واإق��ل��ي��م��ي��ة وحم��ل��ي��ة ه��ي الأخ����رى م��ن بني 
اأف�����س��ل ال�����س��ف��ق��ات ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا جتارب 
متانة  يعك�ض  مب��ا  ال��ع��امل،  يف  اخل�سخ�سة 
العالية  وال�سفافية  اأبوظبي  اإم��ارة  اقت�ساد 
واأثر  م�ساريعها،  تنفيذ  يف  تعتمدها  التي 
املحليني  امل�ستثمرين  ث��ق��ة  زي����ادة  يف  ذل���ك 
الفر�ض  يف  ال�ستثمار  ب��ج��دوى  وال��ع��امل��ني 
اإىل  وا���س��ار  اأم��ام��ه��م.  ال��دول��ة  تتيحها  التي 
متويل  �سهدها  التي  التناف�سية  القدرة  اأن 
حيث  من  البالغة  اأهميته  اأظهرت  امل�سروع 
املحلية  املالية  املوؤ�س�سات  كربى  ا�ستقطاب 
والعاملية. واأو�سح من جانبه املهند�ض عادل 
ال�سعيدي مدير ادارة اخل�سخ�سة يف دائرة 
باأّن �سفقة متويل م�سروع حمطة  الطاقة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�سرتاتيجية  �سراكات  لبناء  املتوا�سل  �سعيها  اإط��ار  يف 
دول���ي���ة وت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات امل��ال��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة مع 
والدولية،  الإقليمية  وال�سناديق  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
ت�سارك وزارة املالية يف الجتماع ال�43 ملجموعة البنك 
تون�ض  يف  عقده  املقرر  من  وال��ذي  للتنمية،  الإ�سالمي 
2018.  ويرتاأ�ض  اأبريل  خالل الفرتة من 3 وحتى 5 
وف���د ال���دول���ة امل�����س��ارك م��ع��ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د الطاير، 
يف  املخت�سني  ومب�ساركة  املالية،  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
معايل  بح�سور  الج��ت��م��اع��ات  و�ستعقد  امل��ال��ي��ة.  وزارة 
الدكتور بندر بن حممد حجار، رئي�ض جمموعة البنك 
وامل�سوؤولني  املالية  وزراء  ومعايل  للتنمية،  الإ�سالمي 
اإىل  بالإ�سافة  البنك،  يف  الأع�ساء  ال��دول  من  املاليني 
مدراء موؤ�س�سات التمويل العربية والإ�سالمية، وممثلني 
عن �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وخمت�سني 
ال�ساأن املايل والقت�سادي. واأكد معايل عبيد حميد  يف 

اأن اجتماع جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية  الطاير 
الدولية  العالقات  �سبكة  لتعزيز  تفاعلية  من�سة  ميثل 
مع خمتلف املوؤ�س�سات املالية من خمتلف اأنحاء العامل.  
البنك  جم��م��وع��ة  اج��ت��م��اع��ات  تكت�سب  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
الراهنة،  الفرتة  اأهمية متزايدة يف  للتنمية  الإ�سالمي 
الدول  تبذلها  ال��ت��ي  امل��ت��زاي��دة  اجل��ه��ود  ظ��ل  يف  خا�سة 
العاملي، وذلك من  الأع�ساء لتجاوز حتديات القت�ساد 
بينها،  فيما  وامل��ايل  القت�سادي  التعاون  تعزيز  خ��الل 
ب��ه��دف حتقيق تنمية  وو���س��ع خ��ط��ط وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

م�ستدامة على ال�سعيدين القت�سادي والجتماعي. 
واأ�ساف: جتمع دولة الإمارات العربية املتحدة وجمموعة 
ونحن  ا�سرتاتيجية،  �سراكة  للتنمية  الإ�سالمي  البنك 
نحر�ض على تطويرها وتعزيزها. كما نقدر الإجنازات 
جمال  يف   2017 املتميزة التي حققتها املجموعة عام 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  امل�����س��اري��ع  مت��وي��ل 
ونطمح  الأع�ساء.  الدول  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية 
م��ن خ���الل اج��ت��م��اع��ات ه���ذا ال��ع��ام ال��ع��م��ل ع��ل��ى جتاوز 

توفري  من  املجموعة  تتمكن  حتى  التحديات،  خمتلف 
الأع�ساء.  ل��ل��دول  و���س��ام��ل��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ت��ن��م��وي��ة  ح��ل��ول 
و�ست�ستهل جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية فعاليات 
 3 ال��ث��الث��اء  ي���وم  ال��ر���س��م��ي  الف��ت��ت��اح  بحفل  اجتماعها 
اأبريل   4 الأرب��ع��اء  التايل  اليوم  تقام يف  اأن  اأبريل، على 
جل�ستي العمل الأوىل والثانية ملجل�ض حمافظي البنك 
طاولة  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  ج��ان��ب  اإىل  للتنمية،  الإ���س��الم��ي 
الثالثة  العمل  جل�سة  و�ستعقد  للمحافظني.  م�ستديرة 
عقد  ك��ذل��ك  ال��ي��وم  و�سي�سهد  اأب��ري��ل،   5 اخلمي�ض  ي��وم 
تت�سمن  التي  والفعاليات  الجتماعات  م��ن  جمموعة 
والقد�ض  الأق�سى  ل�سندوقي  الأع��ل��ى  املجل�ض  اجتماع 
والقد�ض،  الأق�����س��ى  ���س��ن��دوق��ي  اإدارة  جل��ن��ة  واج��ت��م��اع 
بالإ�سافة اإىل الجتماعات ال�سنوية للجمعيات العمومية 
ال�سنوي  الج��ت��م��اع  ومنها  البنك  جمموعة  ملوؤ�س�سات 
ملجل�ض حمافظي املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتاأمني ال�ستثمار 
وائتمان ال�سادرات، والجتماع ال�سنوي ملجل�ض حمافظي 
والجتماع  للتنمية،  الإ���س��الم��ي  ال��ت�����س��ام��ن  ���س��ن��دوق 

الدولية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  ال��ع��ام��ة  للجمعية  ع�����س��ر  ال��ث��ال��ث 
ع�سر  الثامن  والجتماع  التجارة،  لتمويل  الإ�سالمية 
القطاع  لتنمية  الإ�سالمية  للموؤ�س�سة  العامة  للجمعية 
اخلا�ض.  و�ستختتم جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية 
التوقيع  ذل��ك  بعد  ليتم  ختامية،  بجل�سة  اجتماعاتها 
على التفاقيات التي مت التو�سل اإليها خالل اجتماعات 
امل�ساركة،  واجل��ه��ات  الأط����راف  خمتلف  ب��ني  املجموعة 
النتائج  ع��ن  للحديث  ختامي  �سحفي  م��وؤمت��ر  واإق��ام��ة 
واملخرجات والتو�سيات التي خل�ست اإليها الجتماعات.  
ي�سار اإىل اأن دولة الإمارات �سجلت ان�سمامها لع�سوية 
الحتادي  املر�سوم  مبوجب  للتنمية  الإ�سالمي  البنك 
رقم 91 ل�سنة 1974. وتبلغ ن�سبة م�ساهمة الدولة يف 
الإمارات  %7.51، وت�ست�سيف دولة  البنك  راأ�ض مال 
لتاأمني  الإ�سالمية  للموؤ�س�سة  الإقليمي  املكتب  دبي  يف 
الدولية  املوؤ�س�سة  وف��رع  ال�سادرات  وائتمان  ال�ستثمار 
الإ�سالمية لتمويل التجارة لتعزيز التجارة وال�سادرات 

الوطنية. 
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••  راأ�س اخليمة -الفجر:

راأ���ض اخليمة  اقت�سادية  اأك��د مدير عام 
باأن  النقبي  ال�����س��اي��ب  ع��ب��دال��رح��م��ن  د. 
ال����دائ����رة مل ت���دخ���ر و���س��ع��اً خ����الل عام 
مزيد  اإح���داث  على  العمل  يف   2017
املقدمة  خ���دم���ات���ه���ا  ال���ت���ح�������س���ني  م�����ن 
دور  تعزيز  اأج���ل  م��ن  الأع��م��ال،  ملجتمع 
القطاع اخلا�ض يف دعم م�سرية التنمية 
الق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��ت��دام��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
اأن  حيث  والبتكار،  واملعرفة  التناف�سية 
اأهم الأه��داف التي  ر�سا املتعاملني من 
وتبذل  حتقيقها،  على  الدائرة  حتر�ض 
امل�ساعي احلثيثة لتطوير بيئة الأعمال 
الأه����داف  وي��ح��ق  امل�ستثمر،  ي��خ��دم  مب��ا 
للدائرة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

والمارة.
اإىل  النقبي  د.  اأ���س��ار  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
املبادرات  م��ن  جم��م��وع��ة  تنفيذ  مت  اأن���ه 
الريادية التي يتوقع اأن ترتك ب�سماتها 
الوا�سحة وال�سريعة على بيئة الأعمال 

» كهرباء دبي« تعزز التعاون مع 
مكتب التجارة الدولية اال�سباين

•• دبي-وام:

كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  بحث 
الدولية  التجارة  مكتب  عام  مدير  كاي�سر  لوي�ض  خو�سيه  ا�ستقباله  خالل  دبي  ومياه 
اخلربات  اأف�سل  وتبادل  العالقات  تعزيز  �سبل  املرافق  والوفد  ال�سباين  وال�ستثمار 

والتجارب العاملية مبا يدعم اأطر التعاون امل�سرتك.
واأكد الطاير خالل الجتماع على اأهمية التعاون املثمر بني اجلانبني لفتاً اإىل حر�ض 
و�سعيها  الإ�سبانية  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  الهيئات  خمتلف  مع  التعاون  على  الهيئة 

لتو�سيع اآفاق ال�سراكات والفر�ض ال�ستثمارية يف قطاع الطاقة النظيفة.
وا�ستعر�ض �سعادته برامج وخطط وم�ساريع الهيئة الهادفة اإىل حتقيق روؤية القيادة 
الر�سيدة يف تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية املتحدة عاملياً والرتقاء مب�ستوى الأداء 
والإنتاجية وجودة اخلدمات املقدمة للمتعاملني حيث تتواءم ا�سرتاتيجية الهيئة مع 
2021 بهدف تاأمني  2021 وخطة دبي  2071 وروؤي��ة الم��ارات  مئوية الم��ارات 

م�ستقبل �سعيد وم�ستدام والو�سول بالدولة للمركز الأول يف كافة املجالت.
وحتدث �سعادة الطاير عن منوذج املنتج امل�ستقل للطاقة.. منوها ان الهيئة تعمل على 
تلبية كافة الحتياجات التنموية يف اإمارة دبي وتوفر خدمات الكهرباء واملياه وفق اأعلى 
املعايري العاملية يف التوافرية والعتمادية والكفاءة مبا يحقق �سعادة املتعاملني وكافة 

املعنيني.

“ت�ساهيل1”  م���ب���ادرة  اع��ت��م��اد  وم��ن��ه��ا 
م��ن ق��ب��ل املجل�ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ح��ي��ث مت 
رخ�سة  ا���س��ت�����س��دار  اإج������راءات  تقلي�ض 
8 خطوات  العامة من  التجارة  لن�ساط 
تكلفة  اأي����ة  دون  ف��ق��ط،  خ��ط��وت��ني  اإىل 
م���ال���ي���ة حم��ل��ي��ة خ�����الل الإن���������س����اء مما 
ال��ق��ف��ز مب���رك���ز الإم������ارة  اإىل  ����س���ي���وؤدي 
يف م��وؤ���س��ر ب���دء ال��ن�����س��اط ال��ت��ج��اري اإىل 
يتم  كما  ع��امل��ي��اً،  املتقدمة  امل��راك��ز  اأح���د 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث جم��م��وع��ة من 
العمل  املواطنني على  املبادرات لتحفيز 
والبداع يف خمتلف القطاعات وامليادين 
العربات  ن�������س���اط  ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل  م����ن 
التجارة  رخ�����ض  وا���س��ت��ح��داث  امل��ت��ن��ق��ل��ة، 
اللكرتونية، وتو�سيع نطاق رخ�ض الغد 
اإ�سافية  اأن�سطة  ع��دة  لت�سمل  املنزلية 
التقنية،  واخل����دم����ات  ك��ال���س��ت�����س��ارات 
للم�ساريع  ري�������ادة  رخ�������س���ة  واإط��������الق 

الإبتكارية.
القت�سادي  امل�ست�سار  اأ�سار  جانبه  ومن 
باأن  حمي�سن-  عبداحلليم  ب��ال��دائ��رة- 

الدائرة خالل �سعيها للبقاء على حتقيق 
ت���وا����س���ل م�����س��ت��م��ر ودائ������م م���ع جمتمع 
الأعمال لال�ستفادة من اآرائه يف حت�سني 
الداعمة  ال�سيا�سات  وتبني  اخل��دم��ات 
اأ���س��درت خ��الل عام  لبيئة ال���س��ت��ث��م��ار، 
الثقة  يقي�ض  جديدا  موؤ�سرا   2017
ب��اإم��ارة راأ����ض اخليمة،  يف بيئة الأع��م��ال 
خالل  امل��وؤ���س��ر  ه��ذه  نتائج  عك�ست  وق��د 
واإيجابيا  ن�سبيا  ا�ستقرار  املن�سرم  ع��ام 
حيث  الأعمال،  ببيئة  الثقة  م�ستوى  يف 
بلغ متو�سط قيمته للعام 2017 كامال 
ن�سبته  م��ا  اأي  مئوية،  نقطة   57 نحو 
%14، اأعلى من م�ستوى احلياد البالغ 

.. مئوية  نقطة   50
 وق��د حقق امل��وؤ���س��ر ا���س��ت��ق��راراً ك��ب��رياً يف 
تقييم جمتمع الأعمال املحلي مبختلف 
ق��ط��اع��ات��������������ه ون�������س���اط���ات���ه ل���الأو����س���اع 
الق���ت�������س���ادي���ة ال��ع��ام�����������������ة يف الإم�������ارة 
النظرة  يع�زز  مم��ا   2017 ع��ام  خ��الل 
يف  الأعمال  بيئة  طبيعة  اإىل  الإيجابية 

الإمارة.

جمارك دبي: 4.8 مليار درهم قيمة جتارة دبي اخلارجية باملعدات واالأدوات يف العام 2017

بيئة االأعمال يف راأ�ض اخليمة حتقق موؤ�سرا اإيجابيا يف م�ستوى الثقة يف عام 2017

 100 باملئة ن�سبة اإف�ساح 
ال�سركات املدرجة ب�سوق اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية ام�ض اأن ن�سبة اإف�ساح ال�سركات املدرجة 
لديه بلغت 100 باملئة من حيث الإف�ساح عن النتائج املالية ال�سنوية للعام 
2017 وذلك يف حدود املهلة الزمنية القانونية املحددة وهي 90 يوماً من 
انتهاء الفرتة املالية. و التزمت جميع ال�سركات امل�ساهمة العامة واخلا�سة 
الزمنية  املهلة  ح��دود  بالإف�ساح يف  �سركة مدرجة   69 ال�سوق وعددها  يف 
امل�ساهمة  لل�سركات  ال�سنوية  املالية  النتائج  ومبقارنة  املحددة.   القانونية 
ارتفعت  قد  اأنها  يتبني   2016 العام  مع   2017 للعام  امل��درج��ة  العامة 
بن�سبة  اخلدمات  قطاع  يف  ن�سبة  اعلى  كانت  حيث  بن�سبة 144.59باملئة 
�سوق  واأكد  118.79باملئة.  بن�سبة  الطاقة  قطاع  وتاله  125.55باملئة 
من  ال�سوق  اإدارة  بني  القائم  املثمر  التعاون  اأن  املالية  ل���الأوراق  ظبي  اأب��و 
تعاون مثمر  اآخ��ر هو  ال�سوق من جانب  املدرجة يف  ال�سركات  جانب وبني 
املايل  لالإف�ساح  العالية  الن�سبة  خ��الل  م��ن  وا�سحا  ذل��ك  وي��ب��دو  وف��ع��ال 
اأن هذا اللتزام يدعم  100باملئة .. مبيناً  لل�سركات املدرجة والتي بلغت 
تطلعات  يخدم  ال��وق��ت  نف�ض  ويف  ب��ال��دول��ة  املالية  الأ���س��واق  ن�ساط  وت��رية 
ال�سالح العام الهادفة لتحقيق املزيد من الإف�ساح وال�سفافية يف الأ�سواق 
املالية �ساكراً جلهود القائمني على ال�سركات املدرجة على التعاون الدائم 

وامل�ستمر بهذا اخل�سو�ض.

ام�ض دبي  عقارات  ت�سرفات  درهم  مليار   1.2
•• دبي-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دبي ام�ض اأكرث من 1.2 مليار درهم.. حيث 
 535 92 مبايعة بقيمة  �سهدت دائرة الأرا�سي والأم��الك ام�ض ت�سجيل 
و67  درهم  مليون  مليون درهم منها 25 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 421 

مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 114 مليون درهم.
276 م��ل��ي��ون دره���م يف منطقة  اأه���م م��ب��اي��ع��ات الأرا����س���ي بقيمة  وج����اءت 
حمي�سنة الأوىل تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم يف منطقة الرب�ساء 

جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة الرا�ض.
اإذ   .. املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  الأوىل  ور���س��ان  منطقة  وت�����س��درت 
�سجلت 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة الرب�ساء جنوب 
الرابعة بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 70 مليون درهم وثالثة يف اليفرة 2 

درهم. ماليني  بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 
 22 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  وال��ف��ل��ل..  ال�سقق  مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وفيما 
 11 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم   2 درهم مبنطقة جزيرة  مليون 
مليون درهم يف منطقة جزيرة 2 و اأخريا مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم 
يف منطقة برج خليفة. وت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث 
عدد مبايعات ال�سقق والفلل.. اإذ �سجلت 23 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم 
وتلتها منطقة نخلة جمريا بت�سجيلها 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم 
وثالثة يف املركا�ض بت�سجيلها 5 مبايعات بقيمة 4 ماليني درهم. و�سجلت 
الرهونات قيمة قدرها 492 مليون درهم منها 19 رهونات اأرا�ض بقيمة 
بقيمة 110 ماليني درهم  و�سقق  فلل  رهونات  و44  درهم  مليون   382
وكان اأهمها مبنطقة ال�سفوح الأوىل بقيمة 229 مليون درهم واأخرى يف 

درهم. مليون  منطقة الرب�ساء جنوب اخلام�سة بقيمة 87 

اإماراتيان يفوزان بع�سوية جمل�ض اإدارة 
»مركز الريا�ض للموؤمترات واملعار�ض«

•• ال�شارقة-وام:

فاز م�سوؤولن اإماراتيان بع�سوية جمل�ض الإدارة اجلديد ل� “ مركز الريا�ض 
اإطار  يف  وذل��ك  موؤخرا  ت�سكيله  اأعيد  واملعار�ض” ال��ذي  للموؤمترات  ال��دويل 
والرتقاء  اأدائ��ه  تطوير  يف  الإماراتية  اخل��ربات  من  لال�ستفادة  املركز  �سعي 
اإدارة  بع�سوية جمل�ض  وفاز  ال�سعودية.  العربية  اململكة  املعار�ض يف  ب�سناعة 
ال�سناعية  التجارية  للغرفة  التابعة  املن�ساآت  اأب��رز  اأحد  يعترب  الذي   - املركز 
بالريا�ض - كل من �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�ض التنفيذي ملركز اإك�سبو 
ال�سارقة ع�سو جمل�ض اإدارة الحتاد الدويل ل�سناعة املعار�ض رئي�ض اجلمعية 
الدولية للمعار�ض والفعاليات فرع منطقة اخلليج العربي و�سعادة ماهر عبد 
الكرمي جلفار النائب الأول لرئي�ض اإدارة قاعات املعار�ض واملوؤمترات مبركز 
دبي التجاري العاملي - وهما من القيادات الوطنية ال�سابة التي متتلك خربات 
املمار�سات  اأح��دث  وفق  املعار�ض  �سناعة  جمال  يف  وا�سعة  واإمكانات  وق��درات 
العاملية. واأعرب �سعادة املهند�ض اأحمد الراجحي رئي�ض جمل�ض اإدارة الغرفة 
اجلديد  الإدارة  جمل�ض  اأن  يف  ثقته  ع��ن  ب��ال��ري��ا���ض  وال�سناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
اأداء  للمركز �سينه�ض بالر�سالة املنوطة به لتحقيق النقلة املاأمولة لتطوير 
.. منوها  بالريا�ض واململكة  املعار�ض  املركز وم�ساهمته يف الرتقاء ب�سناعة 
مبا ميتلكه اأع�ساء املجل�ض من خربات وكفاءات حملية واإقليمية وع�سويات 
دولية متنوعة �سيكون لها انعكا�ض بارز على الدورة املقبلة للمركز من �ساأنها 
اأن ت�سهم يف حتفيز �سناعة املعار�ض عرب من�سات املركز الذي ميتلك قدرات 
كبرية على م�ستوى املنطقة وي�ستطيع اأن يحدث نقلة جديدة اأكرث متيزا لعدد 

ونوعية املعار�ض يف العا�سمة الريا�ض خا�سة واململكة على وجه العموم.

اأبوظبي ت�ست�سيف » قمة االأعمال 
امل�ستدامة « 17 ابريل اجلاري

•• اأبوظبي -وام:

ت�سهد اإمارة اأبوظبي انطالق فعاليات الن�سخة الأوىل من “قمة الأعمال امل�ستدامة 
بح�سور نخبة  اخلا�سة  احلوارية  اجلل�سات  من  �سل�سلة  تت�سمن  2018” التي 
من اخلرباء يف قطاعي ال�سيا�سة الدولية والتنمية امل�ستدامة وذلك يف 17 اأبريل 
اجلاري يف فندق “روزوود اأبوظبي«. وتنظم “فعاليات ذي اإيكونومي�ست” التابعة 
ل�سحيفة “ذي اإيكونومي�ست” الربيطانية القمة برعاية هيئة البيئة – اأبوظبي 
بهدف حتفيز احلكومات على اإن�ساء اإطار �سيا�سي ي�ساهم يف النتقال اإىل م�ستقبل 
الأعمال  مكانة  تر�سيخ  على  امل��ايل  القطاع  ح��ث  اإىل  بالإ�سافة  ا�ستدامة  اأك��رث 
امل�ستدامة بالأ�سواق املالية اإ�سافة اإىل اإبراز وتقييم املبادرات البيئية املطّبقة على 
وخا�سة  البيئة  يف  القت�سادي  النمو  تاأثري  على  القمة  وتركز  العامل.  م�ستوى 
مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وكيف ميكن لل�سركات والقطاع اخلا�ض 

مواكبة النمو الذي ت�سهده املنطقة مع التنمية امل�ستدامة.

•• دبي-الفجر: 

والأدوات  امل����ع����دات  م��ع��ر���ض  مب���واك���ب���ة 
ب��ال�����س��رق الأو����س���ط ال����ذي ي��ت��م تنظيمه 
للموؤمترات  ال�������دويل  دب�����ي  م���رك���ز  يف 
وامل���ع���ار����ض خ����الل ال���ف���رتة م���ن 2 اىل 
جمارك  اأ����س���درت   ،2018 اإب���ري���ل   4
قيمة  اأن  اأظهرت  حديثة  اإح�سائية  دبي 
جتارة دبي اخلارجية باملعدات والأدوات 
4.8 مليار  2017 بلغت نحو  العام  يف 
درهم، توزعت اإىل الواردات بقيمة 3.4 
م��ل��ي��ار دره���م واإع�����ادة ال��ت�����س��دي��ر بقيمة 
بقيمة  وال�سادرات  درهم  مليار   1.36

مليون درهم.  30
ال�سني  اأن  الإح�������س���ائ���ي���ة  واأو�����س����ح����ت 
تت�سدران  المريكية  املتحدة  والوليات 
بتجارة  ل���دب���ي  ال���ت���ج���اري���ني  ال�������س���رك���اء 
 2017 ال���ع���ام  يف  والأدوات  امل����ع����دات 
مليون   760 بلغت  مت�ساوية  وبقيمة 
الب�سائع  بهذه  دب��ي  قيمة جت��ارة  دره��م 
جتارة  قيمة   760 وكذلك  ال�سني  مع 
الوليات  ال��ب�����س��ائ��ع م��ع  ب��ه��ذه  الم�����ارة 
املتحدة المريكية تلتهما اإيطاليا بقيمة 
بقيمة  امل��ان��ي��ا  ث��م  دره���م  مليون   467
307 مليون درهم والهند بقيمة 205 

مليون درهم. 
وق���ال اأح��م��د عبد ال�����س��الم ك��اظ��م مدير 
والتميز  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة  اأول 

ت�سمل جتارة  دبي:  املوؤ�س�سي يف جمارك 
دبي اخلارجية باملعدات والأدوات ب�سائع 
تطوير  يف  ت�ستخدم  وم��ت��ن��وع��ة  ع��دي��دة 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الهامة التي تدعم منو وتقدم القت�ساد 
الوطني، ولذلك نحر�ض يف جمارك دبي 
املعدات والأدوات  اأداء جتارة  على تعزيز 
اأف�����س��ل اخلدمات  ون��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي 
واجلمركية  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
هذا  يف  تعمل  ال��ت��ي  وال�����س��رك��ات  للتجار 

املجال.

توا�سلنا  ب��ا���س��ت��م��رار  ن��ر���س��خ  واأ�����س����اف: 
ال����دائ����م م����ع جت�����ار و����س���رك���ات امل���ع���دات 
متطلباتهم  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  والأدوات 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  لتطوير  وروؤي��ت��ه��م 
اأهمية  ال��ب�����س��ائ��ع، مب���ا ل��ه��ا م���ن  ب���ه���ذه 
التي  امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة  م��ت�����س��اع��دة يف 
الم��ارات ل�ست�سافة  دول��ة  فيها  ت�ستعد 
احلدث   2020 دب���ي  اك�����س��ب��و  م��ع��ر���ض 
الدويل الأهم يف جمال املعار�ض التجارة 
العاملية، حيث تعد املعدات والأدوات من 
عمليات  حتتاجها  ال��ت��ي  الب�سائع  اأه���م 

ال��ت�����س��ي��ي��د وال���ب���ن���اء ل���س��ت��ك��م��ال جتهيز 
املوؤهلة  املتطورة  وامل��ب��اين  املن�ساآت  كافة 
 2020 دبي  اك�سبو  فعاليات  لحت�سان 
مبا ي�سمن حتقيق جناح منقطع النظري 

للمعر�ض والأن�سطة امل�ساحبة له.
ال�سرتاتيجية  اإدارة  اأول  “ مدير  وق��ال 
لتوجيهات  تنفيذا  امل��وؤ���س�����س��ي  وال��ت��م��ي��ز 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
“رعاه اهلل”، تكر�ض  دبي  ال��وزراء حاكم 
ج��م��ارك دب���ي ج��ه��وده��ا ل��ت��ق��دمي اأف�سل 

البداع  خالل  من  اجلمركية  اخلدمات 
ق����درات املوظفني  ت��ط��وي��ر  والب��ت��ك��ار يف 
والأنظمة  الأجهزة  مب�ستوى  والرت��ق��اء 
احتياجات  لتلبية  الذكية  اللكرتونية 
وامل�ستثمرين  ال��ت��ج��ار  م���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
والتميز،  ال���ك���ف���اءة  م�����س��ت��وي��ات  ب��اأع��ل��ى 
التي  ال�سرتاتيجية  اخلطط  مبواكبة 
املتحدة  العربية  تطبقها دولة الم��ارات 
الثورة  وقيادة  العاملية  الريادة  لتحقيق 
بثبات  التقدم  عرب  الرابعة،  ال�سناعية 
تطبيقات  اأح����دث  وا���س��ت��خ��دام  لتطوير 
الذكاء ال�سطناعي والعمل على تنفيذ 
امل���ب���ادرات ال���رائ���دة يف م��ئ��وي��ة الم����ارات 

.»2071

اإطالق برن�مج متك�مل ب�للغة العربية لتطوير مه�رات الن�س�ء 

»مناء« تفتح باب الت�سجيل يف »بادري لريادة االأعمال 2018«
•• ال�شارقة-الفجر

وبناء  للمعرفة  ب���ادري  اأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
ملوؤ�س�سة مناء  التعليمي  ال��ذراع  ال��ق��درات، 
ب��اب امل�ساركة  ب��امل��راأة، ع��ن فتح  ل��الرت��ق��اء 
الأعمال” يف  ل��ري��ادة  “بادري  برنامج  يف 
الن�ساء  ي�ستهدف  والذي  الثالثة،  ن�سخته 
يقمن  ال��ل��وات��ي  اجلن�سيات،  خمتلف  م��ن 
يف املناطق الو�سطى، وال�سمالية ال�سرقية 

من اإمارة ال�سارقة.
ويهدف برنامج “بادري لريادة الأعمال” 
)امل������ع������روف ب����ربن����ام����ج ج���ي���ل ����س���اب���ق���اً(، 
الفتيات  ق�����درات  ب��ن��اء  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 
وتزويدهَن  ال�سارقة،  اإم��ارة  وال�سيدات يف 
لي�سبحن  ال���الزم���ة  وامل���ه���ارات  ب��امل��ع��رف��ة 
�سركات  و����س���اح���ب���ات  اأع�����م�����ال  رائ���������دات 
يف  ي�سهم  م��ا  ن��اج��ح��ة،  جت��اري��ة  وم�ساريع 
الإمارة  يف  القت�سادي  النمو  عجلة  دف��ع 
ودول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، كما 
لدى  ال��ق��ي��ادي��ة  ال���روح  تعزيز  اإىل  ي�سعى 
التجارية،  الأع��م��ال  ال�����س��ي��دات يف جم��ال 

ومتكينهن اقت�سادياً ومهنياً.
بدعم  يحظى  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ويج�سد 
كامل من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
وقرينته  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�ض 
����س���م���و ال�������س���ي���خ���ة ج����واه����ر ب���ن���ت حممد 
القا�سمي، رئي�سة موؤ�س�سة مناء لالرتقاء 
الرامية  من��اء  موؤ�س�سة  تطلعات  ب��امل��راأة، 
م���ن خالل  امل�������راأة  ق������درات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ت�ساهم  برامج وم�سادر تعليمية مبتكرة، 
وياأتي  امل��ه��ن��ي.  مب�ستقبلها  الرت���ق���اء  يف 
العربية،  باللغة  ي��ق��دم  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
اأجل  م��ن  التعليم  موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون 
و�سبيمان  ال�سارقة،  وجامعة  التوظيف، 

لال�ست�سارات.
وب��ع��د ه��ي��ك��ل��ة ال��ربن��ام��ج اجل���دي���دة التي 

تختلف عن الدورتني ال�سابقتني، تت�سمن 
املرحلة الأوىل من برنامج “بادري لريادة 
الأعمال” )جيل �سابقاً(، ع�سرة ور�ض عمل 
للمهارات الريادية ي�ستمر كل منها خم�سة 
الور�ض  ه��ذه  توفر  حيث  متوا�سلة،  اأي��ام 
للم�ساركات فر�سة احل�سول على تدريب 
التجارية  باملفاهيم  وتعريفهن  مكثف، 
�سوف  الريادية.  امل�ساريع  اإط��الق  واأ�س�ض 
ال�سارقة،  مدينة  من  كِل  يف  الور�ض  تقام 
وك��ل��ب��اء، وخ��ورف��ك��ان، وال���دف���ني، وامل����دام، 
واحلمرية  احل��ل��و،  ووادي  احل�سن،  ودب��ا 

والذيد.
وع��ل��ى ال��ن�����س��اء امل���واط���ن���ات وامل��ق��ي��م��ات يف 
ال�سرقية  وال�سمالية  الو�سطى  امل��ن��اط��ق 
باللتحاق  الراغبات  ال�سارقة،  اإم��ارة  من 
الأعمال”  ل����ري����ادة  “بادري  ب���ربن���ام���ج 

عاماً   18 ال��ع��م��ر  م���ن  ي��ب��ل��غ��ن  ال���ل���وات���ي 
وم����ا ف����وق، ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات امل�����س��ارك��ة يف 
وذلك  املقبل،  اأب��ري��ل   12 اأق�����س��اه  م��وع��د 
ع�����رب ال�����راب�����ط الإل�������ك�������رتوين ال����ت����ايل: 
http://namawomen.ae/
كل  اأي�ساً  يوفر  وال��ذي   ،  /ar/bbep
املعلومات والتفا�سيل املتعلقة بالربنامج. 
ويف ه���ذا ال�����س��دد، ق��ال��ت ���س��ع��ادة رمي بن 
لالرتقاء  من����اء  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر  ك�����رم، 
من  من���اء  م��وؤ���س�����س��ة  يف  “ن�سعى  ب���امل���راأة: 
خالل برنامج بادري لريادة الأعمال اإىل 
توفري كل �سبل الدعم والتمكني للن�ساء، 
وتعزيزها  وقدراتهن  مهاراتهن  وتطوير 
للقيام  املطلوب  التاأهيل  لهن  يحقق  مبا 
اأك����رث ف��اع��ل��ي��ة وح��ي��وي��ة يف امل�سهد  ب����دور 
القت�سادي باإمارة ال�سارقة ب�سكل خا�ض، 

ب�سكل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
اأن الربنامج  ع��ام«. واأ���س��ارت بن ك��رم اإىل 
ال���الزم���ة  الأدوات  ت���وف���ري  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل 
حتويل  يف  وي�سهم  امل�����س��ارك��ات،  لل�سيدات 
اأع��م��ال وم�����س��اري��ع جتارية  اإىل  اأف��ك��اره��ن 
ناجحة، ما يوفر لهَن فر�سة القيام بدور 
فاعل يف دفع عجلة التنمية القت�سادية، 
املجتمعات  يف  الن�ساء  امتالك  اإىل  لفتًة 
ال�سارقة  اإم�������ارة  يف  ال�����س��غ��رية  امل��ح��ل��ي��ة 
املرحلة  ت��ن��ط��ل��ق  ف��ي��م��ا  ه���ائ���ل���ة.  مل���واه���ب 
�ستتوا�سل  وال��ت��ي  الربنامج  م��ن  الثانية 
)من  متوا�سلة  اأ�سهر  ثالثة  م��دار  على 
�سبتمرب اإىل نوفمرب( املقبلني يف مدينتي 
برامج  تت�سمن  وال��ت��ي  وال���دف���ني،  ك��ل��ب��اء 
روح  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��رم��ي  مكثفة  ت��دري��ب��ي��ة 
اإ�سافًة  امل�ساركات،  لدى  واملبادرة  البتكار 

والتدريب  ال��دع��م  �سبل  ك��ل  ت��ق��دمي  اإىل 
ل��الأع��م��ال، ويتوجب  وت��وف��ري ح��ا���س��ن��ات 
ور�ض  اإح���دى  يف  امل�ساركة  ال�سيدات  على 
�سمن  تقام  التي  الريادية  امل��ه��ارات  عمل 
ليت�سنى  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
وتعد  الثانية.  املرحلة  يف  امل�ساركة  لهن 
يتوجب  ول  بذاته،  قائم  برنامج  الور�سة 

علي امل�ساركات اإمتام املرحلة الثانية. 
موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة

باملراأة  لالرتقاء  من��اء  موؤ�س�سة  انطلقت 
املر�سوم  مب��وج��ب   ،2015 دي�����س��م��رب  يف 
الذي   )2015/107( رق���م  الأم����ريي 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��دره 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة، وترتاأ�سها 
بنت  ال�سيخة جواهر  �سمو  �سموه،  قرينة 
الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
ل�����س��وؤون الأ����س���رة. وت��رك��ز م��وؤ���س�����س��ة مناء 
املراأة،  دور  تفعيل  على  ب��امل��راأة،  لالرتقاء 
القطاعات  يف  ب��ه  وال��ن��ه��و���ض  والرت���ق���اء 
اإىل  والجتماعية  واملهنية  القت�سادية 
ج��ان��ب ق��ط��اع��ات اأخ������رى، ل��ك��ون��ه��ا مورد 
ب�����س��ري ه���ام ل مي��ك��ن ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه يف 
م�سرية التقدم والنماء، وت�سعى مناء اإىل 
النتقال من مرحلة دعم املراأة ومتكينها، 
و�سمان امل�ساواة بني اجلن�سني اإىل مرحلة 
الرتقاء بها ومنحها دورها كع�سو فاعل 
واأ����س���ا����س���ي يف امل��ج��ت��م��ع، ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
وامل�ستويات،  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل  الو�سول 
والت�سريعات  ال�سيا�سات  املوؤ�س�سة  وت�سجع 
اإط����الق  اإىل ج���ان���ب  ل���ل���م���راأة،  ال���داع���م���ة 
الربامج الفاعلة التي تدعم التكامل بني 
وهناك  ال��ق��ط��اع��ات.  جميع  يف  اجلن�سني 
مناء  مظلة  حتت  تعمل  موؤ�س�سات  ث��الث 
ال�سارقة،  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ض  وه���ي، 
وبادري  املعا�سرة،  للحرف  اإرث��ي  جمل�ض 

للمعرفة وبناء القدرات.
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العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/353  ا�شتئناف جتاري 
اىل امل�ستاأنف �سده/1- �سيد حممد �سيد جمال مو�سوى دولبي 2- �سيد روح اله 
�سيدجمال دولبي 3- اعمال امل�ستقبل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  اي��ران  ملي  امل�ستاأنف/بنك  ان  مبا  القامة 
يف  ب��ت��اري��خ:2018/3/22  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الكبان 
امل�ستاأنف �سدهم  ب��اع��الن  اي���ران  ملي  بنك  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  الن�سر.  بوا�سطة  باحلكم 
اليوم التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر با�سم �ساحب  ثالثني يوما اعتبارا من 

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

  

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/797  تنفيذ عمايل 
�����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  دون��ري��ت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سيد خان �ساحب 
علي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )17941( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1457( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/134  تنفيذ عقاري 
دبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  ك��واجن هيون يل جمهول حمل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  م�سحار   ب��ن  عبيد  خمي�ض  مهري  وميثله:احمد  ����ض.م.ع  ال���س��الم��ي 
طالب  اىل  دره��م   )66721( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )الجارة املو�سوفة بالذمة( 
ومالحقها مو�سوع الدعوى عن الوحدة العقاريه رقم:608 املقامة على قطعة الر�ض رقم:186 
الوحده  بت�سليم  امل��دع��ي عليه  وب��ال��زام   ، دب��ي   - ب��رج خليفة  ال��ب��ل��دي��ة:804-345 - منطقة  رق��م 
العقاريه للمدعي خاليه من ال�سواغل وبالغاء ا�سارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( 
الواردة ب�سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/500 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- وود بيكر ميدل اي�ست للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
ل�ساحبتها/ليلى  ايفينت�ض  التنفيذ/اب�سلوت  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
البناي  علي  ح�سن  علي  وميثله:ح�سني  �سبيب  بن  را�سد  احمد  عبدالواحد 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )124552( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/555 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- اجلبنة الذهبية لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م وميثلها 
م��دي��ره��ا/ك��ارم مر�سي اح��م��د جن��دي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/�سركة هاي فوودز للتجارة العامة ذ.م.م وميثله:احمد مهدي فهد 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  العتيبي قد  ب��ادي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )319362.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/294 تنفيذ جتاري
وميثلها  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  واى  ي��زى  ادفان�ض  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
لزاز م�سيح دانيال م�سيح جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي�سة 
اأقام  قد  احلمادي  حممد  ابراهيم  وميثله:علي  ����ض.ذ.م.م  احلديد  ل�سناعة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )553643(
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/980 تنفيذ جتاري
القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  العاملية  انفوى  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
عامه(  م�ساهمة  )���س��رك��ة  ال��ه��الل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����س��رف  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )84023( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/494 تنفيذ جتاري
ام��ري 2- عبا�ض حممد  يو�سف  املنفذ �سده/1- عبري عبا�ض حممد  اىل 
يو�سف عبداهلل امري جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  دبي ال�سالمي �ض.م.ع قد 
 )115.781.064( كمية  بت�سليم  والزامكم  منطوقه  ح�سب  احلكم  بتنفيذ 
كيلو جرام من ال�سكر املو�سحة نوعا وو�سفا وقيمة بعقدي البيع بال�سلم 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   2011-3-1  ،1  ،1/15 امل��وؤرخ��ني 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3754 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ر�سا دروي�ض لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي�سة ل�سناعة احلديد �ض.ذ.م.م 
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )179265( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/909 تنفيذ جتاري
جمهول  كور�سنري  جيب  كو�ستا  ترانكو�سو  راج��ك��و  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  التنفيذ/�سركة دبي  ان طالب  حمل القامة مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15080( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/860 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- نورة علي ح�سن حممد عبداهلل جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع  اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )441513.85( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة  خزينة 
امل��ذك��ور خ��الل 15 يوما من  بحقك يف حالة ع��دم الل��ت��زام بالقرار 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/51 طعن مدين

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ديل دي�سرتيبيو�سن اي ان تي املنطقة احلرة

وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي 
باعالن املطعون �سدهما:1- تاجا مال ح�سني حممد 2- �سركة فوجي لند 
الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  باأن  نعلنكم  القامة  للنقليات جمهويل حمل 
املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2018/228 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- فوزي حممد احمد �سرحان
وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي 

را�ض  �سركة   -2 ري��دي  كلينجت  ن��اري��ان  رام  �سدهما:1-  املطعون  ب��اع��الن 
للهند�سة �ض.ذ.م.م جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم 
الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك 

للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
مذكرة اعالن بالن�شر

            يف  الدعوى 2018/27  ا�شتئناف تنفيذ مدين    
العقاري  للتطوير  ج��ل��وب��ال  ت��ن��م��ي��ات  ���س��رك��ة   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
بابا  ان��ط��وان  امل�ستاأنف / فايز  ان  �����ض.ذ.م.م  جمهول حمل الق��ام��ة مبا 
دوبول�ض وميثله:عبا�ض م�ستت فندي املالكي  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2013/678 تنفيذ مدين  وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2018/4/25 امل��واف��ق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/1537  تنفيذ عقاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/1876 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املننفذ به وقدره )166874( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:�سركة علي ع�سكري كرا�سي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- �سركة فوالة التجارية �ض.ذ.م.م - فرع جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
بياناتها:رقم  ار����ض  ع��ن قطعة  ع��ب��ارة  وه���ي  اخل��ا���س��ة  ام��وال��ك��م  ع��ل��ى  احل��ج��ز  ب��ان��ه مت  نعلنكم 
املبنى:فوالة  ا���س��م   - ال�سقة:1  رق��م   - الول  لال�ستثمار  دب��ي  املنطقة:جممع   - الر������ض:112 
التجارية ، وذلك يف حدود قيمة املطالبة وقدرها )166874( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2018/3/18.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/292  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة وورك بووت انرتنا�سيونال - �ض.م.د.م  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / جوهن البريت دي ليما قد 
جتاري   2017/2385 رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف 
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2018/2/11 ب��ت��اري��خ  كلي 
2018/4/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/483  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- خالد بطي ال�سويدي  جمهول حمل القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي/ن��ادي��ه فخري جا�سم   ان 
املوافق   اخلمي�ض  ي��وم   جل�سة  لها  وح���ددت  وم�ستحقاته.  ط��الق  اث��ب��ات 
الحوال  مبنى  يف   )10( رق��م  بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة     2018/4/5
ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/267 تنفيذ جتاري

ابودام�ض جمهول حمل  عليان عبدالكرمي  وريد  املنفذ �سده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ادفينت�سر ون لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )12819( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/508 تنفيذ جتاري
ال�سيد/ وميثلها  لل�سياحه  ح���دود  ب��ال  عجائب  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ايفاجنيل�ستا  مارجون 
���ض.ذ.م.م وميثلها  املوؤجرة  باحلافالت  الركاب  لنقل  ال�سحراء  ظالل 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  نور حممد  اي��وب  مديرها/حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )73392( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/890 تنفيذ جتاري
�سعيد حام عبداهلل جمهول حمل  املنفذ �سده/1- ح�سني مبارك  اىل 
����ض.م.ع  ال��وط��ن��ي  ال��ق��ي��وي��ن  ام  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )561185.08(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1021 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة الطريق البحري لل�سحن �ض.ذ.م.م رخ�سة 
81646 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/احلقوق الدوليه 
ح�سني  عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد  قانونيون  وم�ست�سارون  حمامون 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )122420( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/888 تنفيذ جتاري
القامة  ذ.م.م جمهول حمل  انترييرز  بي  ايه  ام  املنفذ �سده/1-  اىل 
مالكها/كايربات  وميثلها  البناء  ملواد  التنفيذ/اجلوزاء  طالب  ان  مبا 
اأقام  ق��د  ح�سني  ع��ب��داهلل  كلندر  وميثله:خالد  ب��اب��و  جاني�ض  ب��ون��اك��ال 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )436417( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
مذكرة اعالن بالن�شر

            يف  الدعوى 2017/372  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- اوجان اند�سرتيز كومباين  2- نبيل نعمان جمهول 
احلكم   / ا�ستاأنف  ق��د  فيلم  فيونك�ض   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 

ال�سادر بالدعوى رقم 2015/1813 مدين جزئي بتاريخ:2017/3/21     
 10.00 ال�ساعة   2018/5/30 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/446  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- ر�سارد فينزنز �ست�سيل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/نا�سا لل�سياحه �ض.ذ.م.م .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )52175( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2017/10/22 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2018/70
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيد علي زمني نقوى �سيد كوثر ، باك�ستاين  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل كل من ال�سيدة / نوره غامن 
مبوجب  ال�سيارات(  مواقف  لتاأجري  )�سالمة  يف  اجلن�سية  اإماراتية   ، هادي  حممد  علي 
رخ�سة رقم )733321( وبرقم ال�سجل )172759( تبازل �ساحب الرخ�سة ال�سابق ووكيل  
اخلدمات اىل �ساحبها احلايل ،  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
اقت�سى ن�سر هذا العالن  العدل. فقد  الكاتب  الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
تاريخ هذا  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
ال�شناعية 5 بلدية ال�شارقة مكتب الكاتب العدل        

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 الدعوى رقم 2017/6263 جتاري كلي ال�شارقة   

املدعي : بنك برودا - فرع ال�سارقة 
املدعي عليه : كراون ل�سناعة احلبال البال�ستيكية - ذ م م  + كروتارت �سوهانت ميهتا  + راجال 

بها غرياث ميهتا + �سوهانت كوماربها غري اثبهاي ميهتا 
ال�سادة كراون ل�سناعة احلبال البال�ستيكية - ذ م م 

ال�سيد كروتات �سوهانت ميهتا + ال�سيد راجال بها غرياث ميهتا 
ال�سيد �سوهانت كوماربها غري اثبهاي ميهتا 

كلي  ال��دع��وى 6263-2017 جت��اري  رف��ع �سدكم  ال�سارقة قد  ف��رع  ب��رودا  بنك  ب��اأن  العلم  يرجى 
ال�سارقة وعليه ارجو ح�سوركم اجتماع خربة يوم اخلمي�ض 2018/4/5  ال�ساعة الثانية ظهرا يف 
مقر اخلبري الكائن يف دبي اأبوهيل بجوار حمطة مرتو القيادة بناية كي اأر اإم مكتب 5 امليزانني 
هاتف 0505257979  لتقدمي ما لديكم من م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم او من ميثلكم  

�سيتم اإعداد التقرير على �سوء امل�ستندات املقدمة من البنك املدعي  
   اخلبري امل�شريف / حممد مطر �شليم  

اجتماع خربة 
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
   ، امل�سبعي  علي  اأحمد  عبداهلل  �سامل  زينب  املواطنة/  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية  يا�ض  بني  بطلب اىل حمكمة 

ا�سمها من )زينب( اىل) ح�سه(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن .
زايد حممد النعيمي   - كاتب عدل 

عبدالإله املتني  - قا�شي اإبتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/418   تنفيذ مدين  
دبي(   ح��رة  )منطقة  ال��ت��ج��اره  ن��ي��دا  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ذات م�سوؤولية 
فهد   / ومي��ث��ل��ه  الل  فينندر  �سيكار  ق��ان��ون��ا/  وميثلها  حم����دودة 
ال�سادر بتاريخ 2018/3/14  القرار  �سلطان علي لوتاه - مبوجب 
يف التنفيذ املذكور اعاله وذلك باإعالنكم بالالئحة املعدله ل�سداد 
للعلم  وذل��ك  دره��م  وق��دره )881624.97(  املرت�سد بذمتكم  املبلغ 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3080  عمايل جزئي             

القامة  م م  جمهول حمل  ذ  - �ض  للمفرو�سات  بانا�سي  املدعي عليه / 1-  اىل 
مبا ان املدعي /�ساداناند كوت�سوين كوت�سوين وميثله / مى عبدالرحمن ن�سيب 
عبدالرحمن بن ن�سيب الفال�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )70000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1300 درهم( 
رقم  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  ووات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سكوي )MB180196610AE(  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 
2018/4/3  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

ناتاليز منطقة حرة ذ.م.م
ذات  ذ.م.م‘ �سركة  حرة  منطقة  �سركة  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  نحن 
م�سوؤولية حمدودة  مت تاأ�سي�سها يف املنطقة الإعالمية- اأبو ظبي‘ 

حاملة �سجل رقم )180(  نقدم ا�سعار لالإعالنات عن :
-  بدء الت�سفية الطوعية لل�سركة من قبل امل�ساهمني فيها.

ذ.م.م  قانونيون  – حما�سبون  و���س��رك��اه  ع���ودة  ال�����س��ادة/  تعيني   -
م�سوؤول الت�سفية لل�سركة.

اأعطى هذا الإ�سعار مبوجب اأنظمة ال�سركات 2016   
 التابعة لهيئة املنطقة الإعالمية – اأبوظبي.

اإعالن ت�شفية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

 اعـــــــالن    
انه يف يوم الأحد  املوافق   /2018/04م  

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ علي احمد عبدالرحمن �سالح الرم�سي - اإماراتي اجلن�سية - بطاقة الهوية 
رقم 784195817595242 وب�سفته مالك / التمام للخياطة والتطريز - رخ�سة جتارية رقم )549054( �سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية - فرع دبا احل�سن / ال�سارقة ون�ساطه التجاري : خياطة املالب�ض الن�سائية ، 
تطريز املالب�ض الن�سائية ، خياطة وتطريز العبايات - باأنه تنازل عن ح�س�سه يف / التمام للخياطة والتطريز 
والبالغة 100% وذلك لل�سيد/ ماين الدين حممد روح الأمني بيبارى - وجن�سيته : بنغالدي�ض ، ويحمل بطاقة 
الهوية رقم : 784198942936083 مع تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات حملي ، 
ليكون املتنازل نف�سه وكيل خدمات حملي يف الرخ�سة، وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�س�سه 
امل�سار اليها اأعاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه.  وعمال لن�ض املادة )16( فقرة 3 من القانون 
الحت��ادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من 
له حق العرتا�ض على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا 

العالن  وال�ست�ستكمل الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن الحتادية البتدائية   

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم  2016/4239 جتاري كلي 

املرفوعة من املدعي / �سركة ايج �ستيل 
اىل املدعي عليه / ال�سعبية الهند�سية - ذ م م 

اخل�سم املدخل/ بنك �ستاندرد ت�سارترد - حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها 
و�ستون  وخم�سة  الف  و�ستون  واربعة  مليون  درهم   1.064.065 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان 
درهم - وبفائدة قانونينة بن�سبة 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2016/6/9 
وحتى ال�سداد التام على ان ل تتجاوز املبلغ املحكوم به ، وب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر 
بالر�سوم  والزمتها   ، به  املق�سى  املبلغ  وبحدود   2016/3941 رقم  عري�سة  على  الأمر  مبوجب 
وامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اليه  امل�سار  احلكم  على  منكم  دون طعن  امليعاد  هذا  وبوات   ، التايل لالعالن  اليوم  اعتبارا من 

و�ستتخذ بحقكم اليجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم
مكتب اإدارة الدعوى      

   الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

اعالن باحلكم  
يف  الدعوى رقم 2017/2874 

املرفوعة من املدعي / امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
اىل املدعي عليه / مطر حمد هزمي عي�سى الزعابي 

عنوانها / بدللة املدعي - حكمت املحكمة:  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  
97.876.99 درهم وفوائدة التاأخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام على ال تزيد الفائدة على اأ�سل الدين املق�سى به والزمته بامل�ساريف ومبلغ 

خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات 
هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم اليجراءات القانونية 

لتنفيذه �سدكم
مكتب اإدارة الدعوى      

   الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 يف  الدعوى  رقم  2017/3604  جتاري جزئي       

�سد املتحكم �سده 1 : حممد ي�ض بن علي القعباب ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مديرا ل�سركة يف تي ا�ض 
لت�سويق الوحدات ال�سكنية 

�سد املتحكم �سده 2 : �سركة يف تي ا�ض لت�سويق الوحدات ال�سكنية - �ض ذ م م  - 
اأمام دبي حتت  املقامة من قبل املتحكم فايز احمد �سعيد احمد ، مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم 
رقم 2017/3604 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا حمكما حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام 
القانون ندعوكم حل�سوركم جل�سة التحكيم الوىل او من ميثلكم قانونا والذي �سوف يعقد مبكتبنا على 
العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/4/10 يف متام ال�ساعة 10 �سباحا مع اإح�سار كافة 
امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى   عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم 
من بردبي باجتاه ديرة ، بناية الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر 

الريا�سي ، الطابق الثاين مكتب رقم 207  - لال�ستف�سار الت�سال على هاتف 043350095 

املحكم املحا�شبي 
حممد �شعيد الظنحاين 

اإعالن مبوعد جل�شة التحكيم الوىل

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 يف  الدعوى  رقم  2017/2506 جتاري كلي - دبي 

املقامةمن / ال�سركة الهلية خط اخلليج للتجارة العامة - اخلا�سة املحدودة/ ذ م م فرع 
دبي - �سد / 1-دونر كباب م د م �ض ، وميثلها /امل�سفي / �ساكر فريد عبدالرحمن  2- فر�ساد 
عبا�ض زاده ب�سفته �سريكا يف دونر كباب - م د م �ض  3- علي اكرب احمد زمرديان  4- الهه على 
اكرب زمرديان  5- ات�ض كي او لدارة املطاعم -  ذ م م - نعلن نحن اخلبري احل�سابي / حممد 
حميد حممد املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية 
الواردة بحكم املحكمة ال�سادر بجل�سة 2018/3/21 يف الدعوى املذكورة اعاله  - كما نعلن 
املدعي عليهم الأول والثاين والثالث والرابع حل�سور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم 
الأربعاء  املوافق 2018/4/11  يف متام ال�ساعة 4.00 ع�سرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز 

الدانة - مكتب رقم 601 ، �سارع ال مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�شابي 
حممد حميد املري    

اإعالن اإجتماع اخلربة 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

    اىل املدعي عليه/ خط البحر للخدمات الفنية 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2018/4/8 ال�ساعة 11.00 

قبل  للمحكمة  او م�ستندات  لديكم من مذكرات  ما  وعليكم تقدمي  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم 

مبثابة احل�سوري )واأمرت املحكمة بتق�سري مدة الإعالن(.  
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 188/2018/13 
 31/2018/13

 189/2018/13
190/2018/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 حممد ا�سف لياقت مالك لياقت ح�سني 

حممد مق�سود حممد �سايف 
علي رزاق عبدالرزاق 

حممد عمر فاروق حممد يو�سف جاويد  

مبلغ املطالبة
15800 درهم +  تذكرة العودة
15800 درهم +  تذكرة العودة
15800 درهم +  تذكرة العودة
15800 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ زينب ابراهيم للخياطة والتطريز - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة بتاريخ 2018/4/3 ، يف ال�ساعة 8.30 �سباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ، بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2018/1862 عمايل جزئي 
2018/1864 عمايل جزئي 

م
1
2

ا�سم املدعي
 را�سد حممود حممد م�ستاق 
حممد غرام حممد �سروار 

مبلغ املطالبة
20696 درهم + تذكرة العودة 
20596 درهم + تذكرة العودة

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ ما�ض خلدمات احلرا�سة - �ض ذ م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الربعاء  بتاريخ 2018/4/26 ، يف ال�ساعة 8.30   

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ،

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2372/2018/13
2468/2018/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 ح�سنني طارق طارق حممود
�سياء الرحمن حممد ب�سري 

مبلغ املطالبة
24200 درهم �سامل تذكرة العودة 
2400  درهم �سامل تذكرة العودة

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  �س�يلو�ض جروب مل�لكه� املهيدب للتج�رة �سركة ال�سخ�ض الواحد 
- �ض ذ م م  - العنوان : مكتب ملك حممد عبدالرحمن البحر - ديرة - هور العنز - 
ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد - ذ م م - رقم الرخ�سة 
التنمية  دائ��رة  تعلن  التجاري: 1262869 مبوجب هذا  بال�سجل  القيد  رقم   608312
ال�سركة  باإنحالل  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  باأنه قد مت  القت�سادية بدبي 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2016/12/27 واملوثق لدى  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/2/28  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�س�ب�ت - عو�ض الع�مري 
-  العنوان :  مكتب رقم 1304 ملك ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي - الهاتف 
: 5148248-04 ، الفاك�ض : 5148252-04   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�سم امل�سفي/ ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�س�ب�ت - عو�ض الع�مري  

العنوان :  مكتب رقم 1304 ملك ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي - الهاتف 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-5148252  : الفاك�ض   ،  04-5148248  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �س�يلو�ض 
م   م  ذ  �ض   - الواحد  ال�سخ�ض  �سركة  للتج�رة  املهيدب  مل�لكه�   جروب 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2016/12/27 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/2/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2103   

املنذر : جمال راديف نا�سري 
املنذر اليها : نظام �ساحب نا�سري - وحيث اأنه وا�ستنادا لن�سو�ض القانون الإماراتي ، وخا�سة قانون املعامالت 
املدنية والتجارية - فان املنذر ل ي�سعه �سوى التنبيه على املنذر اليها م�سددا ومنذرا بالآتي :  اأول : ينبه وينذر 
املنذر املنذر اليها ب�سداد مبلغ )59892 يورو اأو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي ( قيمة ما دفعه املنذر عن ن�سيبها 
يف ال�سقة الكائنة ببلغاريا ، واملحددة و�سفا وقيمة بالعقد �سند الدعوى ، وذلك يف خالل 7 ايام من ا�ستالم هذا 
النذار ،  ثانيا : ينبه املنذر على املنذر اليها باأنه ويف خالل عدم تنفيذ ما ورد بالبند اأول خالل املدة املحددة فيه 
- �سي�سطر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية املدنية منها واجلنائية ، وذلك على النحو التايل :   اأ - رفع 
الدعوى اأمام املحاكم املخت�سة بدبي للمطالبة باأ�سل احلق مع الفوائد القانونية من تاريخ دفع املبلغ للمطور 
 ، املنذر بحقه يف الرجوع بالتعوي�ض اجلابر لل�سرر  اليها.  ب - احتفاظ  املنذر  ال�سداد من  العقاري حتى تاريخ 
واملقرر له مبوجب ن�سو�ض قانون املعامالت املدنية عن ال�سرر النف�سي والدب��ي وامل��ادي الذي حلق باملنذر من 
جراء امتناع املنذر اليها عن �سداد القيمة امل�ستحقة ، حيث كان املطور العقاري على و�سك �سحب العقار و�سياع عليه 

اأمواله التي دفعها.  ت - مع حفظ كافة حقوق املنذر قبل املنذر اليه ما�سيا وحال وم�ستقبال. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2092   

املخطرة : تران�ض ماك ديواترجن �سرفي�سي�ض - �ض ذ م م 
بوكالة / املحامية ديانا حممد حمادة 

املخطر اليه : ات�ض ا�ض ا�ض جي فوندي�سن كونرتاكتينغ - ذ م م  
مبحاكم  العديل  الكاتب  ل��دى  امل�سدق  العديل  الخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  املنذر  يخطركم   -
دبي بتاريخ 11 فرباير 2018  باملحرر رقم 2018/1/32237 ب�سرورة قيامكم ب�سداد جميع 
املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم والبالغة 627.470 درهم )�ستمائة و�سبع وع�سرون الفا واربعمائة 
و�سبعون درهما( وذلك خالل 7 )�سبعة( ايام من تاريخ تبلغكم بالن�سر لهذا النذار ، وال انها 
اإمارة دبي للمطالبة باخالءكم  �ست�سطر اىل رفع دعوى �سدكم امام اجلهات املخت�سة يف 

من العني املوؤجرة وتكبيدكم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : يلو ليمون للدع�ية والإعالن - �ض ذ م م  
املكتوم - املركز التجاري  ال�سيخ احمد مكتوم جمعه  العنوان : مكتب رقم 401 ملك 
رقم    749870 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الأول 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1208526  : التجاري  بال�سجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/3/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/3/5  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�س�ب�ت - عو�ض الع�مري - العنوان :  مكتب 
 رقم 1304 ملك ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي - الهاتف : 04-5148248 ، 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-5148252  : الفاك�ض 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�سم ال�سركة :  ام بي كيه للتج�رة الع�مة - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 202 ملك ها�سم علوي حممد ال�سايف - ديرة - املرر - ال�سكل 
القيد بال�سجل  القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة : 626053  رقم 
التجاري : 1045394 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى    2018/2/21
ا�سل املع�يري لتدقيق احل�س�ب�ت العنوان :  مكتب )908( ملك جمموعة �سلطان 
لال�ستثمار - ديرة / بور�سعيد - الهاتف : 2947002-04  ، الفاك�ض : 04-2947003   
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : مطعم بيتوتي - �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم جي 12 ملك تاون �سكوير لال�ستثمار - املمزر - ديرة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   704909 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
التجاري : 1131769 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله، وذلك مبوجب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2018/3/21  قرار حماكم دبي 
2018/3/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & 
ام الن�س�ري لتدقيق احل�س�ب�ت العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ 
الأول - هاتف  04-5515605  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �سلطان  زاي��د بن  ه��زاع بن 
فاك�ض : 5515606-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/ ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�س�ب�ت - عو�ض الع�مري  
 - ب��اي  بزن�ض  ف��واز - بردبي -  رق��م 1304 ملك ملي�ض حممد  :  مكتب  العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-5148252  : الفاك�ض   ،  04-5148248  : الهاتف 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  يلو 
ليمون للدع�ية والإعالن - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/3/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/5 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  امل�ستندات والأوراق  اأعاله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 / الأ���س��ت��اذه  احل�سابي  امل��دق��ق  وميثله  احل�سابات  لتدقيق  املعايري  اأ���س��ل   / مكتب  امل�سفي  يعلن 
اإيزي�ض جماهد  �ض.م.م 429 انه مبوجب اجتماع اجلمعيه العامه غري العاديه واملنعقده بتاريخ 
التجاريه  الرخ�سة  �ساحبة  ����ض.ذ.م.م  العامه  للتجارة  كيه  بي  ام  وت�سفية  بحل   2018/08/20
اأو  اع��رتا���ض  اى  لديه  م��ن  ك��ل  ب��اأن   ،  1045394 برقم  التجاري  بال�سجل  واملقيده   626053 رق��م 
بناية مكاتب- الكائن يف  احل�سابات يف مقره   لتدقيق  املعايري  اأ�سل  اإىل مكتب  التقدم  مطالبة 
–هاتف : 042947002 ،  – دي��رة/ بور�سعيد  مكتب رقم 910 ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار 
فاك�ض 042947003 ، هاتف متحرك : 0506313708. ، �سندوق بريد رقم 232117 – دبي –بريد 
info@almaayer.com - م�سطحبا معه كافة الوراق وامل�ستندات الثبوتيه  الكرتوين 

وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
امل�سفي

مكتب اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات
متثله

اإيزي�ض جماهد

اإعالن ت�شفية  �شركة 
ام بي كيه للتجارة العامة )�س ذ م م(

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام الن�س�ري لتدقيق احل�س�ب�ت 
ال  �سلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  رق��م 1-2903 ملك  : مكتب  العنوان 
  04-5515606  : فاك�ض   ،  04-5515605 هاتف  الأول-  التجاري  املركز   - نهيان 
امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ض   - بيتوتي  مطعم  لت�سفية  اأع����اله  امل��ذك��ور 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2018/3/21  دبي  حماكم 
2018/3/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/12250  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سراج الليل خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/15  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/حممد علي ر�سا �سيد مظهر ح�سني �ساه بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
للمدعي مبلغ )6500( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها املنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4982  عمايل  جزئي 
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ت��اأم��ني  ال��ك��وك��ب الف�سي لو�ساطة  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/11/27  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ا�سوك كومار كو�سواها بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )66052( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2321  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اأور مايت لتجارة اللكرتونيات �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / عبدالرحمن �سال مونيور وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني الن�سار 
 18317( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
  MB180141127AE:درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى
ادارة  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  امل��واف��ق 2018/4/8    الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2498  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ن�سور البحر خلدمات احلرا�سة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  / عبداحلنان مولنا عبداجلليل  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )39556 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
جل�سة  لها  وحددت    MB180721688AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا   ch2.E.22:بالقاعة ���ض   08.30 ال�ساعة     2018/4/10 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2869  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-برو وا�ض للتنظيف اجلاف جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �ساهد خان اليا�ض خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )19275 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB181085427AE  وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/8   ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1440  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ستايل ميكرز للت�سميم الداخلي �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سعبان حممود حممد حممود قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15079 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
  MB180377696AE/2018:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
08.30 �ض  ال�����س��اع��ة     2018/4/24 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1947  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  احلرا�سة  خل��دم��ات  البحر  1-ن�سور   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / ح�سن مياه عبداجلليل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )47970 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB180475441AE  وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/4/11   ال�ساعة 09.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2874  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برو وا�ض للتنظيف اجلاف جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي / جنيد خان ن�سيم غول قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18898 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB181085287AE  وحددت لها 
 ch2.E.22:جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/15   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/780  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الفا ون للنقل بال�ساحنات الثقيلة �ض.ذ.م.م جمهول 
قد  التنفيذ/�سلطان حممود عبداحلميد   ان طالب  القامة مبا  حمل 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )19027( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1553( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/737  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- املذهلة ملعدات املياه �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد ثابت حممود غيث  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32513( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )2497( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2761  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ج��وين لني انرتنا�سيونال للتجارة ���ض.م.ح  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / هلن يو�سيف جامي  قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهم(   13610( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
يوم  جل�سة  لها  وامل�ساريف.وحددت  والر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ   ع��ودة 
الربعاء املوافق 2018/4/11   ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب اإدارة الدعوى  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2342  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م   العطالت  بيوت  لتاأجري  داي  اين  �ستاي  1-اين   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / رو����س���ايل ك���الب���وت���وك ك��وي��ف��ا  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م  ع��ودة مببلغ  )2500(  دره��م( وتذكرة   4666(
ال�سكوى:MB180903438AE.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2018/4/11   ال�ساعة 8.30 �ض مبكتب اإدارة الدعوى  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2885  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م  جمهول  اىل املدعي عليه / 1-ال�سرمد لالعمال الكهروميكانيكية 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ط����ارق ���س��اه ج��ه��ان  ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   12524( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  وامل�ساريف يف  والر�سوم  دره��م  وق��دره )1500(  ع��ودة مببلغ   وتذكرة 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  رقم:MB181080940AE.وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا  ال���دع���وى   اإدارة  مبكتب  ���ض   8.30 ال�����س��اع��ة     2018/4/11
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/13443  عمايل جزئي
جمهول  امل��ع��ار���ض  لتنظيم  انرتنا�سيونال  جي�ست  1-روي����ال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ب��ريت��وك��ان ج��ي��ت��ا���س��ي��و ا���س��ي��ف��ا  ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   16018( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف يف  وال��ر���س��وم  وق���دره )1800( دره���م  ع���ودة مببلغ   وت��ذك��رة 
رقم:AE990552164MB.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/8   
ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل. واأمرت املحكمة بتق�سري مدة الإعالن. 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2368  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ا���ض خل��دم��ات احل��را���س��ة ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ���س��ج��اد اح��م��د حم��م��د ري���ا����ض  ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )22200 
دره����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ   )2000( دره����م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  ال�سكوى:MB180675937AE.وحددت 
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة     2018/4/19 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2578  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-انفولينك لل�سحن ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / مالك عبدالعليم حممود احمد وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ك��ب��ان  
وقدرها )92757 درهم( وتذكرة عودة مببلغ  وقدره )2500( درهم وبالر�سوم 
MB180808823AE  وحددت لها جل�سة  ال�سكوى رقم  وامل�ساريف يف 
ch1.A.2 لذا  يوم اخلمي�ض املوافق 2018/4/4 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2082   

املنذر : موداتي بيالكول حميد 
املنذر اليه : حممد �سالح كايتودي �ساليل عبداهلل 

)املو�سوع : اإنذار ل�سداد قيمة ال�سيك رقم 0000231  مببلغ  50.000 درهم ( 
الإمارات  م�سرف  على  امل�سحوب    000231 رق��م  ال�سيك  بتحرير  اليه  املنذر  ق��ام  حيث 
وعند  امل��ن��ذر  ل�سالح  دره���م(  ال��ف  )خم�سون  دره��م   50.0000 وق���دره  مببلغ  ال�سالمي 

تقدمي ال�سيك بالرقم اعاله لل�سرف ارجتع لعدم كفاية الر�سيد. 
درهم  وق���دره مبلغ 50000  اع���اله  ال�سيك  قيمة  ب�����س��داد  ي��ن��ذرك  امل��ن��ذر  ف��ان   - ل��ذل��ك 
�سيقوم  املنذر  الن�سر وال فان  تاريخ  اي��ام من  او قبل خم�سة  دره��م( يف  الف  )خم�سون 

باتخاذ الجراءات القانونية يف حقك. 
  الكاتب العدل

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/4243  جتاري جزئي  
اىل املدعي عليه /1- وردة الفردو�ض لتجارة املن�سوجات والأقم�سة - �ض ذ م م 2-واي��ت فيذر لتجارة العطور 
وم�ستح�سرات التجميل - �ض ذ م م  3- احمد عبداحلميد عبدالكرمي حممد البلو�سي  4-نويد با�ساه رحمت 
با�ساه  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله / من�سور عبداهلل حممد 
احمد الزرعوين ، مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2018/3/28  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة - بندب اخلبري امل�سريف املخت�ض 
�ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته - بعد الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما 
ع�سى ان يقدمه اليه اخل�سوم من حمررات اخرى ، ورقية اأو اإلكرتونية ، والنتقال اىل مقر املدعية للطالع 
اخلا�سة  احل�سابية  القيود  على  وامل�ستملة  احل�ساب  ك�سوف  منها  امل�ستخرج  املنتظمة  التجارية  دفاترها  على 
اإليه املدعي يف طلباته مع بيان  بالطلبات يف الدعوى لبيان ماهية الت�سهيالت مو�سوع الدعوى التي ي�سنت 
ما اذا كانت املدعي عليها الوىل قد ت�سلمت او ا�ستخدمت التمويالت النا�سئة عنها وقدرت مبلغ ع�سرة الف 
درهم امانة م�سروفات واتعاب اخلبري كلفت املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

.Ch1.c.14 الربعاء املوافق 2018/4/4  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1260 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- مطعم ال�سوكة الذهبية - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  جمهول 
يف   2017/11/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
بالزام املدعي عليهما  املذكورة اعاله ل�سالح/ منر بن �سعد بن حممد غزال  الدعوى 
بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره / 7.380.000 درهم �سبعة مليون 
من  تبداأ  �سنويا   %9 بواقع  تاأخريية  فائدة  عن  ف�سال  دره��م  الف  وثمانني  وثالثمائة 
تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك على حدا والزامكما امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/254  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عبدالكرمي عبداهلل عبداهلل  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /ادجمي ان�سورن�ض كومباين ليمتد - فرع دبي وميثله / 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - ال��زرع��وين  احمد  حممد  عبداهلل  من�سور 
بالدعوى رقم 2017/2452 مدين جزئي بتاريخ 2018/8/1  وحددت لها 
جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/4/5  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch1.c.11 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/954  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد ر�سا حممد ا�سربورين  جمهول حمل القامة 
امل�سرف   - اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  املدعي/  ان  مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل   / وميثله 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )56228 درهم( والر�سوم 
ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  املحاماة والفائدة  12% من  وامل�ساريف واتعاب 
ال�ساعة 8.30  املوافق  2018/4/10   الثالثاء   يوم  لها جل�سة  التام.  وح��ددت 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/326  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اميد احمد ر�سا رجائي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله / من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )200.358.21 درهم( )فقط مائتان الف وثالثمائة وثمانية وخم�سون 
درهم وواحد وع�سرون فل�ض( بال�سافة اىل تعوي�ض وقدره 10% �سنويا من تاريخ 
قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�ض املوافق 2018/4/5 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/272  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-�سركة املر�ساة للكيماويات  ذ م م ب�سفتها ال�سركةمظهرة ال�سيك ل�سالح 
املظهر  ال�سيك  املوقع على  ناير ب�سفته  ام وا�سوديفان  ناير  املدعي  2-رام جوبالن  البنك 
 - الوطني  الفجرية  بنك  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  -جمهويل  املدعي  البنك  ل�سالح 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - ال�سويدي  �سلطان  دبي وميثله/حممد عي�سى  فرع 
درهم(   279.506.00( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة    2018/4/5 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام. 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/47  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-برايتون القاب�سة املحدودة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
كيوان ا�سمعيل ظهريي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببطالن اتفاقية 
بيع و�سراء الوحدة العقارية رقم ) 114( مب�سروع برج  الواحة 1 - يف منطقة احلبية 
والزام املدعي عليهما على �سبيل التكافل والت�سامن بان يوؤديا مبالغ وقدره )700.000 
الر�سوم  والزامهما  ال�سداد  املبلغ وحتى متام  ا�ستالم  تاريخ  والفائدة 12% من  دره��م( 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/4/8   ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2018/70
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيد علي زمني نقوى �سيد كوثر ، باك�ستاين  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل كل من ال�سيدة / نوره غامن 
مبوجب  ال�سيارات(  مواقف  لتاأجري  )�سالمة  يف  اجلن�سية  اإماراتية   ، هادي  حممد  علي 
رخ�سة رقم )733321( وبرقم ال�سجل )172759( تبازل �ساحب الرخ�سة ال�سابق ووكيل  
اخلدمات اىل �ساحبها احلايل ،  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
اقت�سى ن�سر هذا العالن  العدل. فقد  الكاتب  الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
تاريخ هذا  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
ال�شناعية 5 بلدية ال�شارقة مكتب الكاتب العدل        

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 الدعوى رقم 2017/6263 جتاري كلي ال�شارقة   

املدعي : بنك برودا - فرع ال�سارقة 
املدعي عليه : كراون ل�سناعة احلبال البال�ستيكية - ذ م م  + كروتارت �سوهانت ميهتا  + راجال 

بها غرياث ميهتا + �سوهانت كوماربها غري اثبهاي ميهتا 
ال�سادة كراون ل�سناعة احلبال البال�ستيكية - ذ م م 

ال�سيد كروتات �سوهانت ميهتا + ال�سيد راجال بها غرياث ميهتا 
ال�سيد �سوهانت كوماربها غري اثبهاي ميهتا 

كلي  ال��دع��وى 6263-2017 جت��اري  رف��ع �سدكم  ال�سارقة قد  ف��رع  ب��رودا  بنك  ب��اأن  العلم  يرجى 
ال�سارقة وعليه ارجو ح�سوركم اجتماع خربة يوم اخلمي�ض 2018/4/5  ال�ساعة الثانية ظهرا يف 
مقر اخلبري الكائن يف دبي اأبوهيل بجوار حمطة مرتو القيادة بناية كي اأر اإم مكتب 5 امليزانني 
هاتف 0505257979  لتقدمي ما لديكم من م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم او من ميثلكم  

�سيتم اإعداد التقرير على �سوء امل�ستندات املقدمة من البنك املدعي  
   اخلبري امل�شريف / حممد مطر �شليم  

اجتماع خربة 
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
   ، امل�سبعي  علي  اأحمد  عبداهلل  �سامل  زينب  املواطنة/  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية  يا�ض  بني  بطلب اىل حمكمة 

ا�سمها من )زينب( اىل) ح�سه(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن .
زايد حممد النعيمي   - كاتب عدل 

عبدالإله املتني  - قا�شي اإبتدائي          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/418   تنفيذ مدين  
دبي(   ح��رة  )منطقة  ال��ت��ج��اره  ن��ي��دا  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ذات م�سوؤولية 
فهد   / ومي��ث��ل��ه  الل  فينندر  �سيكار  ق��ان��ون��ا/  وميثلها  حم����دودة 
ال�سادر بتاريخ 2018/3/14  القرار  �سلطان علي لوتاه - مبوجب 
يف التنفيذ املذكور اعاله وذلك باإعالنكم بالالئحة املعدله ل�سداد 
للعلم  وذل��ك  دره��م  وق��دره )881624.97(  املرت�سد بذمتكم  املبلغ 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3080  عمايل جزئي             

القامة  م م  جمهول حمل  ذ  - �ض  للمفرو�سات  بانا�سي  املدعي عليه / 1-  اىل 
مبا ان املدعي /�ساداناند كوت�سوين كوت�سوين وميثله / مى عبدالرحمن ن�سيب 
عبدالرحمن بن ن�سيب الفال�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )70000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1300 درهم( 
رقم  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  ووات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سكوي )MB180196610AE(  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 
2018/4/3  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

ناتاليز منطقة حرة ذ.م.م
ذات  ذ.م.م‘ �سركة  حرة  منطقة  �سركة  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  نحن 
م�سوؤولية حمدودة  مت تاأ�سي�سها يف املنطقة الإعالمية- اأبو ظبي‘ 

حاملة �سجل رقم )180(  نقدم ا�سعار لالإعالنات عن :
-  بدء الت�سفية الطوعية لل�سركة من قبل امل�ساهمني فيها.

ذ.م.م  قانونيون  – حما�سبون  و���س��رك��اه  ع���ودة  ال�����س��ادة/  تعيني   -
م�سوؤول الت�سفية لل�سركة.

اأعطى هذا الإ�سعار مبوجب اأنظمة ال�سركات 2016   
 التابعة لهيئة املنطقة الإعالمية – اأبوظبي.

اإعالن ت�شفية
العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   

 اعـــــــالن    
انه يف يوم الأحد  املوافق   /2018/04م  

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ علي احمد عبدالرحمن �سالح الرم�سي - اإماراتي اجلن�سية - بطاقة الهوية 
رقم 784195817595242 وب�سفته مالك / التمام للخياطة والتطريز - رخ�سة جتارية رقم )549054( �سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية - فرع دبا احل�سن / ال�سارقة ون�ساطه التجاري : خياطة املالب�ض الن�سائية ، 
تطريز املالب�ض الن�سائية ، خياطة وتطريز العبايات - باأنه تنازل عن ح�س�سه يف / التمام للخياطة والتطريز 
والبالغة 100% وذلك لل�سيد/ ماين الدين حممد روح الأمني بيبارى - وجن�سيته : بنغالدي�ض ، ويحمل بطاقة 
الهوية رقم : 784198942936083 مع تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات حملي ، 
ليكون املتنازل نف�سه وكيل خدمات حملي يف الرخ�سة، وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�س�سه 
امل�سار اليها اأعاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه.  وعمال لن�ض املادة )16( فقرة 3 من القانون 
الحت��ادي رقم )22( ل�سنة 1991 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من 
له حق العرتا�ض على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا 

العالن  وال�ست�ستكمل الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن الحتادية البتدائية   

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم  2016/4239 جتاري كلي 

املرفوعة من املدعي / �سركة ايج �ستيل 
اىل املدعي عليه / ال�سعبية الهند�سية - ذ م م 

اخل�سم املدخل/ بنك �ستاندرد ت�سارترد - حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها 
و�ستون  وخم�سة  الف  و�ستون  واربعة  مليون  درهم   1.064.065 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان 
درهم - وبفائدة قانونينة بن�سبة 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2016/6/9 
وحتى ال�سداد التام على ان ل تتجاوز املبلغ املحكوم به ، وب�سحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر 
بالر�سوم  والزمتها   ، به  املق�سى  املبلغ  وبحدود   2016/3941 رقم  عري�سة  على  الأمر  مبوجب 
وامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اليه  امل�سار  احلكم  على  منكم  دون طعن  امليعاد  هذا  وبوات   ، التايل لالعالن  اليوم  اعتبارا من 

و�ستتخذ بحقكم اليجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم
مكتب اإدارة الدعوى      

   الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

اعالن باحلكم  
يف  الدعوى رقم 2017/2874 

املرفوعة من املدعي / امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 
اىل املدعي عليه / مطر حمد هزمي عي�سى الزعابي 

عنوانها / بدللة املدعي - حكمت املحكمة:  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  
97.876.99 درهم وفوائدة التاأخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام على ال تزيد الفائدة على اأ�سل الدين املق�سى به والزمته بامل�ساريف ومبلغ 

خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات 
هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم اليجراءات القانونية 

لتنفيذه �سدكم
مكتب اإدارة الدعوى      

   الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 يف  الدعوى  رقم  2017/3604  جتاري جزئي       

�سد املتحكم �سده 1 : حممد ي�ض بن علي القعباب ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مديرا ل�سركة يف تي ا�ض 
لت�سويق الوحدات ال�سكنية 

�سد املتحكم �سده 2 : �سركة يف تي ا�ض لت�سويق الوحدات ال�سكنية - �ض ذ م م  - 
اأمام دبي حتت  املقامة من قبل املتحكم فايز احمد �سعيد احمد ، مبا اأن هناك دعوى مقامة �سدكم 
رقم 2017/3604 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا حمكما حما�سبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام 
القانون ندعوكم حل�سوركم جل�سة التحكيم الوىل او من ميثلكم قانونا والذي �سوف يعقد مبكتبنا على 
العنوان املو�سوع اأدناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/4/10 يف متام ال�ساعة 10 �سباحا مع اإح�سار كافة 
امل�ستندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى   عود ميثاء ، �سارع ام هرير ، بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم 
من بردبي باجتاه ديرة ، بناية الفجر ، ا�سفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�سات ، خلف البناية نادي الن�سر 

الريا�سي ، الطابق الثاين مكتب رقم 207  - لال�ستف�سار الت�سال على هاتف 043350095 

املحكم املحا�شبي 
حممد �شعيد الظنحاين 

اإعالن مبوعد جل�شة التحكيم الوىل

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 يف  الدعوى  رقم  2017/2506 جتاري كلي - دبي 

املقامةمن / ال�سركة الهلية خط اخلليج للتجارة العامة - اخلا�سة املحدودة/ ذ م م فرع 
دبي - �سد / 1-دونر كباب م د م �ض ، وميثلها /امل�سفي / �ساكر فريد عبدالرحمن  2- فر�ساد 
عبا�ض زاده ب�سفته �سريكا يف دونر كباب - م د م �ض  3- علي اكرب احمد زمرديان  4- الهه على 
اكرب زمرديان  5- ات�ض كي او لدارة املطاعم -  ذ م م - نعلن نحن اخلبري احل�سابي / حممد 
حميد حممد املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية 
الواردة بحكم املحكمة ال�سادر بجل�سة 2018/3/21 يف الدعوى املذكورة اعاله  - كما نعلن 
املدعي عليهم الأول والثاين والثالث والرابع حل�سور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم 
الأربعاء  املوافق 2018/4/11  يف متام ال�ساعة 4.00 ع�سرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز 

الدانة - مكتب رقم 601 ، �سارع ال مكتوم - ديرة - دبي. 
خبري ح�شابي 
حممد حميد املري    

اإعالن اإجتماع اخلربة 

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

    اىل املدعي عليه/ خط البحر للخدمات الفنية 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2018/4/8 ال�ساعة 11.00 

قبل  للمحكمة  او م�ستندات  لديكم من مذكرات  ما  وعليكم تقدمي  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم 

مبثابة احل�سوري )واأمرت املحكمة بتق�سري مدة الإعالن(.  
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 188/2018/13 
 31/2018/13

 189/2018/13
190/2018/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
 حممد ا�سف لياقت مالك لياقت ح�سني 

حممد مق�سود حممد �سايف 
علي رزاق عبدالرزاق 

حممد عمر فاروق حممد يو�سف جاويد  

مبلغ املطالبة
15800 درهم +  تذكرة العودة
15800 درهم +  تذكرة العودة
15800 درهم +  تذكرة العودة
15800 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ زينب ابراهيم للخياطة والتطريز - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة بتاريخ 2018/4/3 ، يف ال�ساعة 8.30 �سباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ، بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف 

واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2018/1862 عمايل جزئي 
2018/1864 عمايل جزئي 

م
1
2

ا�سم املدعي
 را�سد حممود حممد م�ستاق 
حممد غرام حممد �سروار 

مبلغ املطالبة
20696 درهم + تذكرة العودة 
20596 درهم + تذكرة العودة

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ ما�ض خلدمات احلرا�سة - �ض ذ م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الربعاء  بتاريخ 2018/4/26 ، يف ال�ساعة 8.30   

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ،

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2372/2018/13
2468/2018/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 ح�سنني طارق طارق حممود
�سياء الرحمن حممد ب�سري 

مبلغ املطالبة
24200 درهم �سامل تذكرة العودة 
2400  درهم �سامل تذكرة العودة
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  �س�يلو�ض جروب مل�لكه� املهيدب للتج�رة �سركة ال�سخ�ض الواحد 
- �ض ذ م م  - العنوان : مكتب ملك حممد عبدالرحمن البحر - ديرة - هور العنز - 
ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد - ذ م م - رقم الرخ�سة 
التنمية  دائ��رة  تعلن  التجاري: 1262869 مبوجب هذا  بال�سجل  القيد  رقم   608312
ال�سركة  باإنحالل  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  باأنه قد مت  القت�سادية بدبي 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2016/12/27 واملوثق لدى  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/2/28  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�س�ب�ت - عو�ض الع�مري 
-  العنوان :  مكتب رقم 1304 ملك ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي - الهاتف 
: 5148248-04 ، الفاك�ض : 5148252-04   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�سم امل�سفي/ ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�س�ب�ت - عو�ض الع�مري  

العنوان :  مكتب رقم 1304 ملك ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي - الهاتف 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-5148252  : الفاك�ض   ،  04-5148248  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية �س�يلو�ض 
م   م  ذ  �ض   - الواحد  ال�سخ�ض  �سركة  للتج�رة  املهيدب  مل�لكه�   جروب 
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2016/12/27 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/2/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/2103   

املنذر : جمال راديف نا�سري 
املنذر اليها : نظام �ساحب نا�سري - وحيث اأنه وا�ستنادا لن�سو�ض القانون الإماراتي ، وخا�سة قانون املعامالت 
املدنية والتجارية - فان املنذر ل ي�سعه �سوى التنبيه على املنذر اليها م�سددا ومنذرا بالآتي :  اأول : ينبه وينذر 
املنذر املنذر اليها ب�سداد مبلغ )59892 يورو اأو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي ( قيمة ما دفعه املنذر عن ن�سيبها 
يف ال�سقة الكائنة ببلغاريا ، واملحددة و�سفا وقيمة بالعقد �سند الدعوى ، وذلك يف خالل 7 ايام من ا�ستالم هذا 
النذار ،  ثانيا : ينبه املنذر على املنذر اليها باأنه ويف خالل عدم تنفيذ ما ورد بالبند اأول خالل املدة املحددة فيه 
- �سي�سطر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية املدنية منها واجلنائية ، وذلك على النحو التايل :   اأ - رفع 
الدعوى اأمام املحاكم املخت�سة بدبي للمطالبة باأ�سل احلق مع الفوائد القانونية من تاريخ دفع املبلغ للمطور 
 ، املنذر بحقه يف الرجوع بالتعوي�ض اجلابر لل�سرر  اليها.  ب - احتفاظ  املنذر  ال�سداد من  العقاري حتى تاريخ 
واملقرر له مبوجب ن�سو�ض قانون املعامالت املدنية عن ال�سرر النف�سي والدب��ي وامل��ادي الذي حلق باملنذر من 
جراء امتناع املنذر اليها عن �سداد القيمة امل�ستحقة ، حيث كان املطور العقاري على و�سك �سحب العقار و�سياع عليه 

اأمواله التي دفعها.  ت - مع حفظ كافة حقوق املنذر قبل املنذر اليه ما�سيا وحال وم�ستقبال. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2092   

املخطرة : تران�ض ماك ديواترجن �سرفي�سي�ض - �ض ذ م م 
بوكالة / املحامية ديانا حممد حمادة 

املخطر اليه : ات�ض ا�ض ا�ض جي فوندي�سن كونرتاكتينغ - ذ م م  
مبحاكم  العديل  الكاتب  ل��دى  امل�سدق  العديل  الخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  املنذر  يخطركم   -
دبي بتاريخ 11 فرباير 2018  باملحرر رقم 2018/1/32237 ب�سرورة قيامكم ب�سداد جميع 
املبالغ املرت�سدة يف ذمتكم والبالغة 627.470 درهم )�ستمائة و�سبع وع�سرون الفا واربعمائة 
و�سبعون درهما( وذلك خالل 7 )�سبعة( ايام من تاريخ تبلغكم بالن�سر لهذا النذار ، وال انها 
اإمارة دبي للمطالبة باخالءكم  �ست�سطر اىل رفع دعوى �سدكم امام اجلهات املخت�سة يف 

من العني املوؤجرة وتكبيدكم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : يلو ليمون للدع�ية والإعالن - �ض ذ م م  
املكتوم - املركز التجاري  ال�سيخ احمد مكتوم جمعه  العنوان : مكتب رقم 401 ملك 
رقم    749870 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الأول 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1208526  : التجاري  بال�سجل  القيد 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/3/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/3/5  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�س�ب�ت - عو�ض الع�مري - العنوان :  مكتب 
 رقم 1304 ملك ملي�ض حممد فواز - بردبي - بزن�ض باي - الهاتف : 04-5148248 ، 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-5148252  : الفاك�ض 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�سم ال�سركة :  ام بي كيه للتج�رة الع�مة - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 202 ملك ها�سم علوي حممد ال�سايف - ديرة - املرر - ال�سكل 
القيد بال�سجل  القانوين : ذات م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة : 626053  رقم 
التجاري : 1045394 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/2/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  من  وعلى    2018/2/21
ا�سل املع�يري لتدقيق احل�س�ب�ت العنوان :  مكتب )908( ملك جمموعة �سلطان 
لال�ستثمار - ديرة / بور�سعيد - الهاتف : 2947002-04  ، الفاك�ض : 04-2947003   
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : مطعم بيتوتي - �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم جي 12 ملك تاون �سكوير لال�ستثمار - املمزر - ديرة - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   704909 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
التجاري : 1131769 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
اأعاله، وذلك مبوجب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2018/3/21  قرار حماكم دبي 
2018/3/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & 
ام الن�س�ري لتدقيق احل�س�ب�ت العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ 
الأول - هاتف  04-5515605  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �سلطان  زاي��د بن  ه��زاع بن 
فاك�ض : 5515606-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12290 بتاريخ 2018/4/2   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي/ ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�س�ب�ت - عو�ض الع�مري  
 - ب��اي  بزن�ض  ف��واز - بردبي -  رق��م 1304 ملك ملي�ض حممد  :  مكتب  العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-5148252  : الفاك�ض   ،  04-5148248  : الهاتف 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  يلو 
ليمون للدع�ية والإعالن - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/3/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/3/5 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  امل�ستندات والأوراق  اأعاله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 / الأ���س��ت��اذه  احل�سابي  امل��دق��ق  وميثله  احل�سابات  لتدقيق  املعايري  اأ���س��ل   / مكتب  امل�سفي  يعلن 
اإيزي�ض جماهد  �ض.م.م 429 انه مبوجب اجتماع اجلمعيه العامه غري العاديه واملنعقده بتاريخ 
التجاريه  الرخ�سة  �ساحبة  ����ض.ذ.م.م  العامه  للتجارة  كيه  بي  ام  وت�سفية  بحل   2018/08/20
اأو  اع��رتا���ض  اى  لديه  م��ن  ك��ل  ب��اأن   ،  1045394 برقم  التجاري  بال�سجل  واملقيده   626053 رق��م 
بناية مكاتب- الكائن يف  احل�سابات يف مقره   لتدقيق  املعايري  اأ�سل  اإىل مكتب  التقدم  مطالبة 
–هاتف : 042947002 ،  – دي��رة/ بور�سعيد  مكتب رقم 910 ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار 
فاك�ض 042947003 ، هاتف متحرك : 0506313708. ، �سندوق بريد رقم 232117 – دبي –بريد 
info@almaayer.com - م�سطحبا معه كافة الوراق وامل�ستندات الثبوتيه  الكرتوين 

وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
امل�سفي

مكتب اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات
متثله

اإيزي�ض جماهد

اإعالن ت�شفية  �شركة 
ام بي كيه للتجارة العامة )�س ذ م م(
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام الن�س�ري لتدقيق احل�س�ب�ت 
ال  �سلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  رق��م 1-2903 ملك  : مكتب  العنوان 
  04-5515606  : فاك�ض   ،  04-5515605 هاتف  الأول-  التجاري  املركز   - نهيان 
امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ض   - بيتوتي  مطعم  لت�سفية  اأع����اله  امل��ذك��ور 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2018/3/21  دبي  حماكم 
2018/3/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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مت���ّك���ن ع��ل��م��اء يف ج��ام��ع��ة اأدن�����ربة 
با�سكلتندا، من اإنتاج بوي�سات ب�سرية 
يف خمترب لأول مرة، خارج مبي�ض 
للتو�سل  ال��ط��ري��ق  م��ا ميهد  امل����راأة، 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  ج���دي���دة  اآل���ي���ة  اإىل 
الالئي  الإن����اث،  الأط��ف��ال  خ�سوبة 

يعانني من مر�ض ال�سرطان.
ويقول خرباء: اإن هذا الإجناز يعّد 
تقدًما رائًعا، لكن هناك حاجة ملزيد 
من اجلهد قبل اإمكانية ا�ستخدامها 

ا، بح�سب »بي بي �سي«. �سريريًّ
ا�ستغرق  الأم���ر  اأن  امل��وق��ع:  واأو���س��ح 
العلماء  ل��ك��ن  ال��ع��م��ل،  م���ن  ع���ق���وًدا 
تطوير  على  الآن  قادرين  اأ�سبحوا 
الأوىل حتى  بوي�سات من مراحلها 
مبي�ض  خ�����ارج  مت����اًم����ا،  ن�����س��وج��ه��ا 

املراأة.
تولد  ال���ف���ت���ي���ات  اأن  اإىل:  واأ������س�����ار 
ببوي�سات غري نا�سجة يف املباي�ض، 
بعد  اإل  كامل  ب�سكل  تنمو  ل  لكنها 

مرحلة البلوغ.
ال�سناعي  الإن��ت��اج  اإن عملية  وق��ال: 
بحذر  التحكم  تتطلب  للبوي�سات 
ذلك  امل���خ���ت���رب، مب���ا يف  ظ�����روف  يف 
م�ستويات الأوك�سجني والهرمونات، 
عملية  ت�سنع  ال��ت��ي  وال��ربوت��ي��ن��ات 
فيه  تحُ�ستنبت  الذي  والو�سط  النمو، 

البوي�سات.
ويعر�ض اخل�سوع للعالج الكيمياوي 
والإ�سعاعي الإن��اث للعقم، ويف حال 
نهاية  التقنية، ميكن يف  جناح هذه 
الأمر ا�ستخدامها من اأجل م�ساعدة 
يخ�سعن  الالئي  الإن���اث،  الأط��ف��ال 

لعالج من مر�ض ال�سرطان.
اأن جتّمد  ال��ب��ال��غ��ة  امل����راأة  وب��اإم��ك��ان 
حتى  اأو  ال���ن���ا����س���ج���ة،  ب��وي�����س��ات��ه��ا 

باحليوانات  خم�����س��ب��ة  ب���وي�������س���ات 
خ�سوعها  ق��ب��ل  ل���زوج���ه���ا  امل���ن���وي���ة 
الأمر  وه��و  ال�سرطان،  م��ن  للعالج 
الذي ل ميكن فعله بالن�سبة للفتيات 

ال�سغريات امل�سابات بال�سرطان.
اإن���ت���اج  يف  ال���ع���ل���م���اء  جن�����اح  اأن  اإل 
ال��ب��وي�����س��ات داخ���ل امل��خ��ت��رب، ل يعّد 
فّعاًل باملرة، اإذ اإن ع�سرة يف املئة فقط 
حتى  رحلتها  تكمل  البوي�سات  من 

النمّو الكامل، كما اأن البوي�سات مل 
ث��م م��ن غري  يجر تخ�سيبها، وم��ن 

الوا�سح مدى قابليتها للحياة.
تيفلر،  اإيفلني  الربوفي�سور  ويعلق 
اأحد امل�ساركني يف الدرا�سة، ل�«بي بي 
جتارب  اأي  عن  »بعيًدا  قائاًل:  �سي« 
تقدًما  الإجن���از  ه��ذا  يعد  �سريرية، 
لتطور  ف��ه��م��ن��ا  ت��ط��وي��ر  ك���ب���رًيا، يف 

البوي�سات الب�سرية«.
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مَل حتت�ج اإليه�؟
ب��ع�����ض احل�������الت اإىل  ت�������وؤدي الأدوي���������ة يف 
م  تقدِّ فيها،  مرغوب  غري  جانبية  تاأثريات 
الراحة  ب��ع�����ض  ال�������دواء  م���ن  ال����س���رتاح���ة 
مثبطات  تكبح  امل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا. 
النتقائية،  ال�������س���ريوت���ون���ني  ا������س�����رتداد 
اأو   )Prozac( ال��ف��ل��ي��وك�����س��ي��ت��ني  م��ث��ل 
الكاآبة،  لعالج   )Zoloft( ال�سريترالني 

القدرة على ال�سعور بالرغبة.
يف ح����الت اأخ�����رى، حت���ّد ال����س���رتاح���ة من 
املرتبطة  الأم���د  الطويلة  املخاطر  ال���دواء 
يف  امل�����س��ت��خ��دم  البي�سفو�سفونات  م��ث��ل  ب���ه، 
الطبيب  ي��ن�����س��ح  ال���ع���ظ���م.  ت���رق���ق  ع�����الج 
تناول  بعد  ال���دواء  م��ن  با�سرتاحة  اأح��ي��ان��اً 
الفموية  البي�سفو�سفونات  اأدوي���ة  املري�ض 
اأو   )Fosamax( الأل���ن���درون���ات  م��ث��ل 
الإيباندرونات )Boniva( طوال خم�ض 
من  وري��دي��ة  حقن  ث��الث  تلقيه  اأو  �سنوات 

.)Reclast( الزولندرونات
التعّر�ض  ال�سرتاحة من خطر  هذه  تقلل 
عظم  اأعلى  ي�سيب  الك�سور  من  ن��ادر  لنوع 
ن���ادر م��ن ال�سرر  ن��وع  ال��ف��خ��ذ، ف�ساًل ع��ن 
ال��دك��ت��ور ديفيد  ي��و���س��ح  ال���ف���ك.  يف ع��ظ��م 
م�ست�سفى  يف  �سماء  غدد  طبيب  �سلوفيك، 
هارفارد:  جامعة  يف  العام  ما�سات�سو�ست�ض 
)ل منلك كثرياً من البيانات عن التوقيت 
البي�سفو�سفونات  تناول  ل�ستئناف  املالئم 
بعد ال�سرتاحة من الدواء. لكنك ت�ستطيع 
اإن �سئت يف مرحلة ما يف امل�ستقبل  تناولها 
ك���ن���وع م����ن امل����ع����زز ل����ف����رتات ق�������س���رية من 

الوقت(.

كيفية اأخذه�
تود  ك��ن��ت  اإن  طبيبك  م��ع  ال��ت��ع��اون  عليك 
اأخ����ذ ا���س��رتاح��ة م���ن ال������دواء، لأن����ه وحده 
مر�سحاً  ك��ن��ت  اإذا  م��ا  ي��ح��ّدد  اأن  ي�ستطيع 
�سياأخذ يف  اأن��ه  خلطوة مماثلة، ف�ساًل عن 
التي  امل��زم��ن��ة  ال�سحية  احل���الت  الع��ت��ب��ار 
تتناولها.  التي  الأخ��رى  والأدوي���ة  تعانيها 
يوؤكد الدكتور ميلر: )لكل مري�ض جتربة 

خمتلفة(.
اإن اأخربك الطبيب اأن ا�سرتاحة من الدواء 

ل تالئم حالتك، اإل اأنك ت�سعر باأن الدواء 
ل يجدي نفعاً اأو ي�سبب لك تاأثريات جانبية 
غري مرغوب فيها، فاطلب منه ا�ستبدال به 
بذلك  القيام  كيفية  عن  وا�ساأله  اآخ��ر  دواء 
باأمان وما اإذا كانت للدواء اجلديد تاأثريات 
اأو خماطر طويلة الأمد.  جانبية حمتملة 
املنا�سب  الدواء  العثور على  اأن  اأي�ساً  تذّكر 
ي��ت��ط��ّل��ب اأح���ي���ان���اً جت�����ارب ع�����دة. ل���ذل���ك ل 
وبقواعد  ال���دواء  بتناول  وال��ت��زم  ت�ست�سلم 

ا�ستعماله ال�سحيح.
ل جتربها مبفردك

يحُ�سّكل اإيقاف دواء فجاأة خطراً عليك، وقد 
يهّدد احلياة يف بع�ض احلالت. على �سبيل 
املثال، اإذا توقفت فجاأة عن تناول مثبطات 
لون�سوبرازول  م��ث��ل  ال���ربوت���ون،  م�سخة 
الأوم��������ي��������ربازول  اأو   )Prevacid(
للحّد  �����س��ت��خ��دم  تحُ ال��ت��ي   ،)Prilosec(
م���ن ارجت�����اع امل�����ريء وح���رق���ة امل���ع���دة، فقد 
تعاين انتكا�سة ترتافق مع ارتفاع كبري يف 

اأحما�ض املعدة.
على نحو مماثل، يحُ�ساب َمن يعانون مر�ض 
ويتوقفون  متقدمة  مرحلة  يف  باركن�سون 

ع���ن ت���ن���اول ت��رك��ي��ب��ة الأدوي������ة امل��ع��ت��ادة من 
 )Sinemet( والليفودوبا  الكاربيدوبا 
الوعي،  يف  وت��ب��دلت  وحمى،  ح��اد،  بت�سلب 
اأو حتى رمبا يوؤدي ذلك اإىل الوفاة. يذكر 
األ��ربت هانغ، خبري متخ�س�ض يف  الدكتور 
داء باركن�سون يف م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�ض 
ثمانينيات  )يف  ه���ارف���ارد:  جلامعة  ال��ت��اب��ع 
باأن ال�سرتاحة  املا�سي، �ساد اعتقاد  القرن 
م��ن ال����دواء حت���ّد م��ن ت��اأث��ريات��ه اجلانبية 
لكن  ال���دم���اغ.  م�ستقبالت  ���س��ب��ط  ب���اإع���ادة 
التح�ّسن  يف  اختالف  اأي  تحُظهر  مل  الأدل���ة 
اليوم  ن��درك  العك�ض،  الأم��د. على  الطويل 
ي��ع��اين م�����س��اع��ف��ات حادة  ق���د  امل��ري�����ض  اأن 
لذلك  امل��ف��اج��ئ.  ال�����دواء  لن��ق��ط��اع  نتيجة 
اأ�سعر باأن ل دور لال�سرتاحة من الدواء يف 

عالج الباركن�سون(.
ت�����س��م��ل الأدوي������ة الأخ�����رى ال��ت��ي ي��ج��ب األ 
توقفها من تلقاء نف�سك تلك التي تو�سف 
انخفا�سه،  اأو  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  ملعاجلة 
معدل  ارت����ف����اع  اأو  ال�������س���ك���ري،  ال�������داء  اأو 
اأو  احل���اد،  الأمل  اأو  ال���دم،  يف  الكول�سرتول 

القلق، اأو الأرق.
تاأثريات  ت��ع��اين  ك��ن��ت  اإن  احل���ل  م��ا  ول��ك��ن 
اأو ت�سعر باأنه غري فاعل؟  الدواء اجلانبية 
يجيب الدكتور مايكل كريغ ميلر، بروف�سور 
النف�ض يف كلية  م�ساعد متخ�س�ض يف علم 
الطب التابعة لهارفارد: )ل ي�سري ذلك اإىل 
حاجتك اإىل ا�سرتاحة بل اإىل ا�ستبدال دواء 
اإيقاف  ب���ال���دواء. ول��ك��ن اح��ر���ض على  اآخ���ر 
الثاين،  بتناول  تبداأ  فيما  تدريجياً  الأول 

متبعاً ن�سائح طبيبك(.

درا�سة طبية توؤكد اأهمية ال�سيطرة 
على اأعرا�ض االإن�سداد الرئوي 
املزمن للحفاظ على حياة املر�ض

ن��ت��ائ��ج درا���س��ت��ه��ا التجريبية  ، ع���ن  اإجن��ل��ه��امي  ب��وه��رجن��ر  ���س��رك��ة  ك�����س��ف��ت 
"DYNAGITO" التي �سملت اأكرث من 7800 �سخ�ض م�ساب بداء 
الن�سداد الرئوي املزمن على مدار 52 اأ�سبوعاً وهي اأول درا�سة جتريبية 
من نوعها مت فيها قيا�ض النتيجة الرئي�سية بعد انتهاء الدرا�سة ملعرفة اإذا 
كان هناك عالج فعال معني وقد جرى درا�سة منحنيات تطور املر�ض بني 

جمموعة العالج وجمموعة التحكم. 
املر�ض  اأعرا�ض  تفاقم  معدل  انخفا�ض  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأظهرت  وقد 
الإن�سداد  بداء  وامل�سخ�سني  بالدرا�سة  امل�ساركني  املر�سى  عند  كبري  ب�سكل 
الرئوي املزمن اأي عالج الأعرا�ض يبقي احلالت ال�سحية حتت ال�سيطرة 
ويحول دون تفاقم املر�ض ثم الوفاة. وتدعم هذه النتائج   املبادرة العاملية 
الدولية لالن�سداد الرئوي املزمن 2018  ، التي تلقي ال�سوء على الدور 
وت�ساعد على  املزمن،  املر�ض  اإدارة هذا  العالجات يف  تلعبه  الذي  املحوري 
حتقيق اأهداف العالج الأ�سا�سية، املتمثلة بتقليل الأعرا�ض وتقليل خماطر 

تفاقمه يف امل�ستقبل. 
ويعّرف الن�سداد الرئوي املزمن باأنه مر�ض رئوي مزمن ي�سبب ان�سداداً يف 
تدفق الهواء من الرئتني. وت�سمل الأعرا�ض الأكرث �سيوعاً  �سيق التنف�ض 
والتعر�ض  التدخني  املر�ض  اأ�سباب هذا  اأب��رز  ومن  وال�سعال  البلغم،  اإف��راز 
الدرا�سات  وت�سري  طويلة.  ل��ف��رتات  الغبار   اأو  الكيماوية  وامل���واد  للغازات 
املزمن  ال��رئ��وي  الن�سداد  مبر�ض  امل�سابون  الأ�سخا�ض  اأن  والح�����س��اءات 
اأخرى  واأم��را���ض  الرئة  و�سرطان  القلب  باأمرا�ض  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث 

خمتلفة. 
ومن اجلدير بالذكر اأي�ساً، اأن اأعرا�ض الن�سداد الرئوي املزمن لتظهر  يف 
كثري من الأحيان اإىل اأن يحدث تلف كبري يف الرئة، وعادة ما تتفاقم مع 
مرور الوقت، خا�سة اإذا كان املري�ض من املدخنني. وت�سمل هذه الأعرا�ض 
والتهابات  الرئتني  يف  البلغم  اإف��راز  وزي��ادة  ال�سدر  و�سيق  التنف�ض  �سيق 

اجلهاز التنف�سي املتكررة، ف�ساًل عن انخفا�ض طاقة املري�ض . 
للوفيات يف  �سبب  راب���ع  ي�سكل  ال���ذي  امل��زم��ن  ال��رئ��وي  الإن�����س��داد  داء  وع��ن 
العامل  الدكتور ب�سام حمبوب، رئي�ض جمعية الإمارات لأمرا�ض احل�سا�سية 
الرئوي  الإن�سداد  ملر�ض  املبكر   الت�سخي�ض  يعترب   ." التنف�سي   واجلهاز 
منع  وبالتايل  عليه  وال�سيطرة  امل��ر���ض  لدارة  الأهمية  بالغ  اأم���راً  امل��زم��ن 
تدهور احلالة واإنقاذ حياة املر�سى". واأ�ساف الدكتور حمبوب "تظهر عادًة 
اأو القنوات التنف�سية  اأعرا�ض املر�ض نتيجًة لالإ�سابة بالتهاب يف الرئتني 
الرئوي  الن�سداد  اأعرا�ض  تفاقم  منع  وميكن  امللوث.  الهواء  ا�ستن�ساق  اأو 
املزمن  عن طريق الإقالع عن التدخني والتلقيح �سد الأنفلونزا واللتهاب 
الرئوي يف الوقت املنا�سب ، بالإ�سافة اإىل زيادة الن�ساط البدين واللتزام 
بالأدوية املو�سوفة لهذا املر�ض وزيارة الأطباء ب�سكل منتظم والنوم الكايف 

و�سرب كمية كافية من املاء".
امل��دي��ر الطبي يف بوهرجنر  ال��دك��ت��ور حممد م�����س��رف،  وم��ن ج��ان��ب��ه  ق��ال 
بوهرجنر  "تعمل  واأفريقيا:  وتركيا  الأو�سط  ال�سرق  مبنطقة  اإجنلهامي 
لأم��را���ض اجلهاز  دق��ي��ق  فهم  وت��ط��وي��ر  ل��درا���س��ة  ب�سكل حثيث  اإجن��ل��ه��امي 
معدلت  وارتفاع  با�ستمرار  انت�سارها  ن�سبة  تتزايد  التي  املزمنة،  التنف�سي 
الكبري  والجتماعي  القت�سادي  تاأثريها  وم��ع  عنها.  الناجمة  الوفيات 
والتكاليف  ال��ع��الج  جلهة  اإيجابياً  انعكا�ساً  يرتك�ض  املبكر  التدخل  ف��اإن   ،
وثيق  ب�سكل  العمل  يتم  اأن  املهم  من  الوفيات.   حجم  ويقلل  القت�سادية 
مع مزودي خدمات الرعاية ال�سحية والهيئات احلكومية ل�سمان حتقيق 
نتائج �سحية اأف�سل ل�سكان املنطقة، التي ل تزال تعاين من انت�سار كبري 

للعوامل امل�سببة لالأمرا�ض التنف�سية".

اال�سرتاحة من الدواء..  فوائد للج�سم  يف بع�ض احلاالت 

بع�ض  يف  املري�ض  على  بفوائد  ال��دواء  من  ال�سرتاحة  تعود 
احل�لت فح�سب. م� هي هذه احل�لت، ومتى نلج�أ اإىل هذا النوع 

من ال�سرتاح�ت؟
على  بب�لك  الأدوية  خزانة  تخطر  ل  عطلة،  يف  تفّكر  عندم� 
الأرجح. لكن ا�سرتاحة من تن�ول الأدوية تدوم اأي�مً� اأو حتى 
�سنوات تعود ب�لف�ئدة على بع�ض َمن يتن�ولون اأدوية على الأمد 
الطويل. الدكتور م�يكل كريغ ميلر، بروف�سور م�س�عد متخ�س�ض 
يف علم النف�ض يف كلية الطب يف ج�معة ه�رف�رد، يقول يف هذا 
املج�ل: )متنح هذه ال�سرتاحة يف بع�ض احل�لت اجل�سم فر�سة 

اإ�سالح الأنظمة التي يكبحه� الدواء(.

ب�سوؤون  املتخ�س�ض  "بولد�سكاي"  م��وق��ع  ق��دم    
ال�����س��ح��ة ث��م��اين ن�����س��ائ��ح ت�����س��اع��د الإن�����س��ان على 

جتنب الإ�سابة مبر�ض ال�سّكري.

املختلفة ال�سلط�ت  تن�ول   1-
ال�����س��ل��ط��ات ع��ل��ى اخل�������س���روات كاخل�ض  حت���ت���وي 
واخل��ي��ار واجل����زر وال��ط��م��اط��م وال��ث��وم والب�سل، 
الذي  اخل��ّل  من  ملعقة  باإ�سافة  تناولها  وميكن 

يقلل من امت�سا�ض اجل�سم لل�سّكر.

امل�سي وخ��سة  الري��سة  مم�ر�سة   2-
العوامل  من  دقيقة   30 ملدة  اليومي  امل�سي  يعد 
املحفزة لزيادة عملية التمثيل الغذائي ال�سحيح، 

ومن اأهم اأ�ساليب الوقاية من مر�ض ال�سكري.

الك�ملة احلبوب  تن�ول   3-
الأغذية  دور  اإىل  ال�سحة  اأخ�سائيو  ي�سري 

الغنية بالألياف يف تفادي الإ�سابة 
بال�سكري كاحلبوب الكاملة 

وال�سعري  ال��ق��م��ح  م���ن 
لأنها  وال�����س��وف��ان، 

تخّف�ض ن�سبة ال�سكر يف اجل�سم.

القهوة �سرب   4-
�سكر(  )ب��دون  القهوة  من  فنجانني  تناول  يقلل 
بحوايل  بال�سكري  الإ���س��اب��ة  خماطر  م��ن  يوميا 
م�سادة  م���واد  م��ن  ال��ق��ه��وة  حتتويه  مل��ا   ،29%

لالأك�سدة.

الطع�م اإىل  القرفة  اإ�س�فة   5-
ال��ي��وم��ي من  ال��ط��ع��ام  ال��ق��رف��ة اإىل  اإ���س��اف��ة  تقلل 
اإىل  ت�سل  بن�سبة  بال�سكري  الإ���س��اب��ة  اإم��ك��ان��ي��ة 

.48%

التدخني عن  البتع�د   6-
العوامل  اأك���رث  م��ن  ال��ت��دخ��ني  يعد 

امل�سببة لالإ�سابة بال�سكري.

ال�سريعة الوجب�ت  جتنب   7-
)البيتزا  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول  جتنب  يعد 
هاما  اأم��را  وغريها(  والربغر  املقلية  والبطاطا 
لأنها ترفع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم، ما يوؤدي 
ويجعل  الإن�����س��ول��ني  م�ستوى  يف  ا���س��ط��راب  اإىل 

اجل�سم اأكرث عر�سة لالإ�سابة بال�سكري.
التوتر وجتنب  الهدوء  على  املح�فظة   8-

ب�سكل  اليومية  احلياة  التوتر يف  البتعاد عن  اإن 
ومتارين  اليوغا  ومم��ار���س��ة  ع���ام، 
ال����س���رتخ���اء م���ن اأه���م 
ط������������رق ال������وق������اي������ة 
م��������ن الإ�������س������اب������ة 

بال�سكري.
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قراءات ومو�سيقى يف حفل اختت�مه�:

قافلة اأيام قرطاج ال�سعرية حتط رحالها وتوزع جوائزها

خالل م�س�ركته� يف »بولوني� الدويل لكتب الأطف�ل«

»النا�سرين االإماراتيني« تبحث فر�ض عقد �سفقات بيع و�سراء حقوق الكتب مع نا�سرين دوليني

•• الفجر – خرية ال�شيباين

   كان ل بد لقافلة ال�سعر ان حتط رحالها وان جتمع خيامها وتوّدع فر�سانها 
بالت�سفيق يف انتظار العودة من بوابة دورة ثانية ت�ستفيد من زخم الدورة 
الأوىل وتتفادى ما قد يكون ظهر من خلل يف بنائها و�سريها وهذا طبيعي 
فنحن امام دورة توؤ�س�ض ملا بعدها حتى وان بدت للجميع انها ولدت كبرية.

الذي  الختتام  امل�سابقات، يف حفل  الإع���الن عن جوائز خمتلف  مّت  وق��د    
الثقافية  ال�سوؤون  وزي��ر  بح�سور  ال�سبت،  م�ساء  الثقافة  مدينة  احت�سنته 
حممد زين العابدين ونظريه الفل�سطيني اإيهاب ب�سي�سو وعدد من �سفراء 
الدول ال�سديقة املعتمدين بتون�ض، بالإ�سافة اإىل عديد كبري من ال�سعراء 

واملولعني بفن ال�سعر.
ال�سعرية جائزة  لأي��ام قرطاج  التاأ�سي�سية  ال��دورة  واأ�سندت جلنة حتكيم     

الإبداع ال�سعري »جعفر ماجد«، منا�سفة اإىل ال�ساعرين التون�سيني يو�سف 
ال�سعري  العمل  ج��ائ��زة  امل��ق��اب��ل،  يف  وحجبت،  الوهايبي.  واملن�سف  رزوق���ة 
البكر ل� »�سعف املجموعات املرت�سحة«، وفق مديرة الأيام ال�ساعرة جميلة 

املاجري.
  وفاز ال�ساعر يو�سف رزوقة عن جمموعته »الذئب وما اأخفى« تليه ر�سائية: 
»الغزالة والزلزال« ال�سادرة عن دار زينب للن�سر �سنة 2017. اأما ال�ساعر 
دار  عن  ال�سادرة  »ال�سوريون«  جمموعته  عن  ت��ّوج  فقد  الوهايبي،  املن�سف 

اآفاق بر�سبكتيف للن�سر �سنة 2016.
الأول  ال�سعري  امل��خ��ط��وط  ج��ائ��زة  على  عبيدي  اأك���رم  ال�ساعر  ��ل  وحت�����سّ   
لل�سعراء ال�سبان عن جمموعته »نبيذ الع�سق«، وقد تعهدت الهيئة املديرة 

لأيام قرطاج ال�سعرية بطبع هذا املخطوط الفائز واإ�سداره.
   ويف ما يتعّلق مب�سابقة اأف�سل ق�سيدة لل�سعراء ال�سبان، تّوج ال�ساعر علي 

واآلت  ال�����س��وداء«،  الأب��دي��ة  »ن�سيد  ق�سيدته  عن  الأوىل  باجلائزة  العرايبي 
»�سيزوفرينيا«.  ق�سيدته  ع��ن  ال�سعيدي  ن�سال  لل�ساعر  الثانية  اجل��ائ��زة 
ومنحت جلنة حتكيم امل�سابقة اجلائزة الثالثة لق�سيدة »طرقات يف العتمة« 

لل�ساعرة �سريفة بدري.
األقتها  كلمة  امل��اج��ري، يف  ال�سعرية جميلة  ق��رط��اج  اأي���ام  م��دي��رة  واأك����دت    
اإىل ح�سور جمهور  التاأ�سي�سية لالأيام، لفتة  ال��دورة  باملنا�سبة، على جناح 
»اأي���ام قرطاج  وال��ور���س��ات. وقالت  ال�سعرية  ال��ق��راءات  واك��ب خمتلف  غفري 
ال�سعرية اأثبتت اأن لل�سعر جمهور يحتفي به«، م�سيفة »نحن مطمئنون على 
فن ال�سعر لدى الأجيال القادمة، وينبغي اأن نرعى هذه املواهب ال�سعرية 

التلمذية وال�سابة من اأجل ا�ستمرار احلياة ال�سعرية«.
   وتاأثث اليوم اخلتامي لالأيام ال�سعرية مبجموعة من القراءات ال�سعرية 
لكل من ال�ساعر العراقي حميد �سعيد وحممد علي �سم�ض الدين من لبنان 

ومدير بيت ال�سعر بال�سارقة، حممد عبد اهلل الربيكي )الإم��ارات العربية 
املتحدة( والأردين يو�سف اأبو اللوز، اإىل جانب امل�سرية �سريين العدوي.

   وتوىّل وزير ال�سوؤون الثقافية، اإثر هذه القراءات ال�سعرية تكرمي ال�ساعر 
التون�سي املن�سف املزغني الذي األقى ق�سيدا بعنوان »رجل يتبّخر«.

مو�سيقي  عر�ض  امل�سابقات،  خمتلف  يف  الفائزين  ال�سعراء  تتويج  و�سبق    
للفرقة الوطنية للمو�سيقى بقيادة حممد الأ�سود، �سنفت اآذان احلا�سرين 

بو�سالت مو�سيقية وغنائية من الرتاث التون�سي الأ�سيل.
اإفريقيا  تون�ض  لوكالة  ت�سريح  يف  امل��اج��ري،  جميلة  ال�ساعرة  تنف  ومل    
لالأنباء، وجود بع�ض النقائ�ض على امل�ستوى التنظيمي، ف�ّسرتها بالقول اإن 
الدورة التاأ�سي�سية غالبا ما تكون �سعبة وكذلك �سيق املدة الزمنية لعمل 
التظاهرة  تاأ�سي�ض هذه  اأهمية  املقابل على  املديرة. لكنها �سدّدت يف  الهيئة 

ال�سعرية التي طاملا انتظرها ال�سعراء، »وها هي قد حتققت«.

- املن�سف الوه�يبي ويو�سف رزوقة يتق��سم�ن 
ج�ئزة »الإبداع ال�سعري«

- جمهور غفري واكب خمتلف القراءات 
ال�سعرية والور�س�ت

- حجب ج�ئزة العمل ال�سعري 
البكر ل�سعف املجموع�ت املرت�سحة 

- جميلة امل�جري: اأي�م قرط�ج اأثبتت
 اأن لل�سعر جمهور يحتفي به

•• ال�شارقة-الفجر:

دول  خمتلف  م��ع  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل  تعزيز  اإىل  �سعيها  اإط���ار  يف 
العامل، نظمت جمعية النا�سرين الإماراتيني، جل�سة تفكرية 
»األ��ف عنوان وعنوان«، وجمعية  بالتعاون مع مبادرة  اأقيمت 
النا�سرين الربازيليني، بحثت فر�ض عقد �سفقات بيع و�سراء 
الإماراتيني  النا�سرين  من  ع��دد  بني  الكتب،  طباعة  حقوق 
58 من  ال�  والربازيليني، وذلك خالل م�ساركتها يف الدورة 

معر�ض بولونيا الدويل لكتب الأطفال.
النا�سرين  امل�سرتك بني  التعاون  تعزيز  �سبيل  ذلك يف  وجاء 
ا�ست�سافة  ل�ستعدادات  ومواكبة  والربازيليني،  الإماراتيني 
يف  �سرف  �سيف  ال�سارقة  لإم��ارة  للكتاب  باولو  �ساو  معر�ض 

دورته ال�ساد�سة والع�سرين 2018.
وهدفت اجلل�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على اجلهود التي تبذلها 
ال�سعيدين  على  الن�سر  بقطاع  الرت��ق��اء  �سبيل  يف  اجلمعية 
اإ�سدارات  اأح��دث  املحلي وال��دويل، ف�ساًل عن الط��الع على 
الطفل،  اأدب  جم����ال  يف  والأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن�����س��ر  دور 
م�ساريع  لإط��الق  معهم  والتعاون  النا�سرين  مع  والتوا�سل 

م�سرتكة بينهما.

ودار  للن�سر،  كلمات  دار  م��ن  ك��ل  م�ساركة  اجلل�سة  و�سهدت 
للن�سر،  ثقافة  ودار  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر  �سما  ودار  ال��ه��ده��د، 
اإىل  النقبي،  عائ�سة  امل��ب��ادرة  قبل  م��ن  دعمت  كاتبة  واأ�سغر 
جانب 10 نا�سرين برازيليني، واأكدت »األف عنوان وعنوان« 

دعمها  جلميع الإ�سدارات التي اتفق الطرفان عليها.
وق�����ال ���س��ع��ادة را����س���د ال���ك���و����ض، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية 
الدويل  بولونيا  يف   م�ساركتنا  تاأتي  الإماراتيني:  النا�سرين 
لكتب الأطفال، املعر�ض الأرفع من نوعه بني معار�ض كتب 
الأطفال، هذا العام ب�سكل خمتلف وا�ستثنائي، حيث ن�سارك 
ال�سوء  ت�سليط  ب��ه��دف  خ��ا���ض،  بجناح  الأوىل  ول��ل��م��رة  فيه 
وتقدمي  الإماراتيني  النا�سرين  وجتربة  املحلي  الن�سر  على 
ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع ن��ظ��رائ��ه��م ال��ع��امل��ي��ني وتبادل 

اخلربات معهم.
واأ�ساف الكو�ض: نهتم يف جمعية النا�سرين الإماراتيني باأدب 
الطفل حيث يندرج �سمن ع�سويتنا عدد كبري من دور الن�سر 
املتخ�س�سة يف اأدب الطفل، والتي نبحث معها ب�سكل م�ستمر 
وفق  وال��ي��اف��ع��ني،  ل��الأط��ف��ال  امل��وج��ه  بالن�سر  الرت���ق���اء  �سبل 
الدعم  اأ�سكال  خمتلف  توفري  اإىل  ال�ساعية  اجلمعية،  روؤي��ة 

لع�سويتها.

دعمه  على  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�ض  جهود  الكو�ض  وثمن 
مل�ساركة النا�سرين الإماراتيني يف املعر�ض، ودوره الفاعل يف 
الإمارات  دول��ة  يف  الن�سر  بقطاع  لالرتقاء  الرامية  املبادرات 

العربية املتحدة.
ومن جانبها قالت جمد ال�سحي، مدير مبادرة »األف عنوان 
وعنوان«: يف اإطار روؤيتنا الرامية اإىل زيادة عدد الإ�سدارات 
واإثراء  الن�سر،  قطاع  عجلة  ودفع  جودتها،  ورفع  الإماراتية 
املخزون الثقايف والأدبي يف الدولة، نحر�ض يف )األف عنوان 
وفتح  الإماراتيني،  والنا�سرين  املوؤلفني  دعم  على  وعنوان( 
على  لالنت�سار  اأك��رب  فر�سة  ومنحها  اأعمالهم  اأم���ام  امل��ج��ال 
التفاق  مت  ال��ت��ي  ل��الأع��م��ال  دعمنا  وي��اأت��ي  ال��ع��امل،  م�ستوى 
عليها بني نا�سرين اإماراتيني وبرازيليني بتن�سيق مبا�سر من 

جمعية النا�سرين الإماراتيني يف هذا الإطار.
واأكدت ال�سحي على الهتمام الكبري الذي توليه »األف عنوان 
اأن  اإىل  وعنوان« بالأدب املوجه لالأطفال واليافعني، م�سريًة 
دعم  على  حظيت  التي  الفئتني  لهاتني  املوجهة  الكتب  عدد 

كامل من املبادرة يف مرحلتها الأوىل و�سل اإىل 775 كتاباً.
يذكر اأن جمعية النا�سرين الإماراتيني تاأ�س�ست عام 2009، 
بجهود ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، موؤ�س�ض ورئي�ض 

الن�سر يف دولة  اإىل خدمة وتطوير قطاع  اجلمعية، وتهدف 
النا�سر من خالل  ب��دور  ب��ه، والنهو�ض  الإم���ارات والرت��ق��اء 
برامج التاأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل اجلمعية 

ب��ال��دول��ة، وحت�سني  الن�سر  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف  ع��ل��ى رع��اي��ة 
�سروط املهنة والقوانني اخلا�سة بها بالتن�سيق والتعاون مع 

اجلهات املعنية بالن�سر داخل الدولة وخارجها.
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حممد عبد اهلل الربيكي

ج�ئزة البداع من��سفة بني الوه�يبي ورزوقة
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اللبنانية  وامل��م��ث��ل��ة  الإع��الم��ي��ة  ك�سفت 
رف�ض  على  ن��ادم��ة  اأن��ه��ا  �سالمة  ك��اري��ن 
اأحد العرو�ض التي تلقتها من قناة غري 
برنامج  لتقدمي  ر  حت�سِّ واأنها  لبنانية، 
على  اأم��ا   .2018 رم�سان  �سا�سة  على 
الأمل  اأن  اإىل  فاأ�سارت  التمثيل،  �سعيد 
موجوداً،  ي��زال  ل  الطموح  لكن  انك�سر 
تريد،  ما  اإىل  الو�سول  اإىل  ت�سعى  وهي 
وقالت يف هذا ال�سياق: )اأتعر�ض للقمع 
وتاأثرت  ���س��ن��وات،  م��ن��ذ  ال��و���س��ع  ب�سبب 
ال�������س���ن���وات الأخ���������رية(،  جن���وم���ي���ت���ي يف 
اأ���س��اف��ت: )اأن����ا ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد لتقدمي 
واأح���اور �سيويف  اإع��داد  برنامج من دون 

ل�ساعتني من دون حت�سري م�سبق(.
كالم �سالمة جاء يف لقاء مع رالف معتوق 
يف برنامج spot on، حيث اأّكدت اأنها 
تتقا�سى راتبها من )امل�ستقبل( دورياً مع 
قريباً،  ال�سابقة  الرواتب  بت�سديد  وعود 

وترف�ض النتقال اإىل حمطة اأخرى 
يف ح��ال ك��ان ال��رات��ب اأق��ل، فهي ل 

امل�ستقبل(  )ق���ن���اة  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ى 
اأنها  كا�سفة  فح�سب،  لل�سهرة 
األ����ف وثالثة  ب���ني  ت��ت��ق��ا���س��ى 
على  اأم���ريك���ي  دولر  الآف 

احللقة.

غي�ب
حول غيابها عن فيلم )حبة 
�سالمة  اأ����س���ارت  ك��رام��ي��ل( 
اإىل وعود تلقتها للم�ساركة 
ماغي  املمثلة  اأن  اإل  فيه، 
ب�����و غ�������س���ن اأب���ل���غ���ت���ه���ا يف 

تبّدلت،  ال�سخ�سيات  باأن  هاتفي  ات�سال 
وعزت عدم ح�سورها العر�ض 

ان�سغالها  اإىل  الأول 
)امتحانات  يف 

ابنتها(.
اأم���ا يف ما 

يتعلق 

التمثيل،  يف  م�������س���ريت���ه���ا  ب��ت��ق��ي��ي��م��ه��ا 
فاأو�سحت كارين �سالمة اأنها ل ميكنها 
)لكنني  جن��ح��ت  اإن���ه���ا  ال���ق���ول 
)م������ن������ي������ح������ة( 

اأنها  وخ�سعت ل��دورات يف التمثيل(. مع 
والتمثيل  الإع�����الم  يف  اإج�����ازة  حت��م��ل  ل 
ف��اإن��ه��ا ت��رف�����ض اأن ي��ق��ال ل��ه��ا اإن���ه���ا من 
الدخالء على املهنتني، لفتة اإىل اإمكان 

خو�سها جتربة متثيلية جديدة.
تف�سلها  وه��ي  اأول��وي��ات��ه��ا  يف  العائلة، 
نف�سها  على  وت��ط��رح  مهنتها،  على 
)وبعدين؟(،  ال�����س��وؤال:  با�ستمرار 
)اأخ���������اف ول������دي ق���ل���ق م���ف���رط يف 

ذلك(.

مق�رنة
ترف�ض كارين �سالمة اأن تكون 
ع��ل��ى ط���اول���ة م���ع الإع���الم���ي 
ب��ي��ار رب���اط )ف��ال مقارنة يف 
واأنا  وب��ي��ن��ه،  بيني  اخل���ربة 
ن��اج��ح��ة اأك����رث م��ن��ه، رغم 
ناجحة  توليفة  اأّع���د  اأن��ه 
لربناجمه )منا وجّر(، 
داعية اإياه اإىل حت�سني 
خم���������ارج األ�����ف�����اظ�����ه، 
اأن  اإىل  وم�������س���رية 
ل م���ان���ع ل��دي��ه��ا يف 
�سيفة  ت�����ك�����ون  اأن 
ف���ي���ه. وت����ع����رتف ب����اأن 
الإع���الم���ي���ني زاف���ني 
وبول يعقوبيان اأجنح 
خط  يف  وه������ي  م���ن���ه���ا 
الإعالمي  م��ع  م��ت�����س��اٍو 

جوزيف حويك.
لديها  اإذا  م�����ا  وح��������ول 
اأ�سدقاء يف الو�سط الفني 
ت�سري اإىل اأن الأقرب اإليها 
اأح���و����ض، وو�سام  اي��ل��ي  ه���م: 
حنا، ونادين وكارين احلايف، 
ون�����ت�����ايل غ��������الم، وج����وزي����ف 

حويك.
وع��������زت ع�������دم ت����رك����ه����ا )ق����ن����اة 
عدم  اإىل  الآن  لغاية  امل�ستقبل( 

تلقيها عر�ساً منا�سباً، 
م���������س����ي����دة ب�����الإع�����الم�����ي�����ة ب����ول 

يعقوبيان وبذكائها وحنكتها التي اأكدت 
ال�سخ�سي،  امل�ستوى  على  تفتقدها  اأنها 
النتخابات  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��ا  م��ت��م��ن��ي��ة 
طرحاً  ثمة  اأن  وك�سفت  املقبلة،  النيابية 
مت تداوله مع قناة )اجلديد( واأن ال� )اأم 

تي يف( اأقرب اإليها بعد )امل�ستقبل(.
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع  ح�����ول 
فيها،  ن�����س��ي��ط��ة  غ���ري  اأن���ه���ا  اإىل  اأ�����س����ارت 
حتديداً )تويرت(، ب�سبب النفاق والكذب 
برنامج  اأن  واع����ت����ربت  امل���ن�������س���ورات،  يف 
اأن  ي��ج��ب  ت���ي يف(  )اأم  ع���رب  )ه��ا���س��ت��اغ( 

يتوقف لأنه )بال طعمة(.
ات�����س��ال مع  ك���ان   ،face off ف��ق��رة  يف 
الإعالمي واملمثل جوزيف حويك الذي 
رغم  بكارين  جتمعه  �سداقة  عن  ك�سف 

اأنهما يختلفان كثرياً، 
اأكرث من حادثة م�سحكة ح�سلت  وذكر 
منجداً  ل��ك��اري��ن  اأن  اإىل  لف��ت��اً  بينهما، 
واأ�سار  ال��ع��رب��ي��ة.  ال��ل��غ��ة  ب��ه��ا يف  خ��ا���س��اً 
دام  ما  )امل�ستقبل(  يف  �سي�ستمر  اأن��ه  اإىل 
مرتاحاً، ول ين�سح زميلته برتك القناة، 
فلها برنامج �سادق وتقول ما تريد وهي 

جريئة اإىل اأق�سى احلدود.
كارين  اأدرج����ت   ،On –Off ف��ق��رة  يف 
زافني،  التالية:  الأ�سماء   On خانة  يف 

وبيار رباط، وه�سام حداد، 
وجو معلوف، ورميا كركي، وو�سام حنا، 
وم��ي�����س��ال ق���زي، وط���وين ب�����ارود، وداليا 
داغ����ر، وم��ار���س��ي��ل غ���امن، وول��ي��د عبود، 
ب����و غ�سن،  وم����اغ����ي  م��ك��ت��ب��ي،  وم����ال����ك 
وزياد  ورودل�����ف،  ورج���ا  ع��ب��دو،  وجي�سي 

برجي،
وي��و���س��ف وورد اخلال،  ودال���ي���دا خ��ل��ي��ل،   
واإمييه �سياح، وطوين عي�سى، وكارلو�ض 
ونان�سي  وهبي،  وهيفاء  واإلي�سا،  ع���ازار، 
 On( عجرم، ووائل كفوري. عادل كرم

يف التمثيل(، 
عبا�ض �ساهني )Off يف التقدمي(، حول 
اأن  يجب  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  ���س��واي��ا  كري�ستينا 
جتتهد اأكرث يف التمثيل، وو�سفت و�سام 

�سباغ بامله�سوم.

الع�ئلة، يف اأولوي�ته� وهي تف�سله� على مهنته�

كارين �سالمة: مواقع التوا�سل االجتماعي 
فيها الكثري من النفاق والكذب 

نادين ن�سيب جنيم... 
كاتبة ق�س�ض

عرب ح�سابها على )اإن�ستغرام(، ن�سرت الفنانة نادين ن�سيب جنيم �سورة لها 
باأحدث اإطاللتها وهي تكتب بع�ض الق�س�ض وعلقت عليها: )�سباح اخلري 
لكل امراأة عاملة تطمح اإىل حتقيق اأحالمها وطموحاتها، لكل امراأة توؤمن 

بقدراتها وتثق يف اأنها قادرة على حتقيق ذاتها مهما كانت ظروفها(.
واأ�سافت: )هل ميكن اأن تتوقعوا ما الق�سة التي اأكتبها؟ هل هي ق�سة فيلم 
جديد؟ اأم اأنها ذكريات ما�ٍض ومواقف تخطيتها قد تكون للبع�ض م�سدر 

قوة واإلهام، م�سل�سل طريق رم�سان 2018(.

على  ملع  ا�سم  �سالمة  ك�رين  والتمثيل،  الربامج  تقدمي  بني  تنقلت 
اأبرزه�  ب�سمته�،  حملت  برامج  يف  طويلة  فرتة  )امل�ستقبل(  �س��سة 
)تيلي �ست�ر( الذي ت�ست�سيف فيه اأهل ال�سح�فة، وت�سيء على اأبرز 
لذعة.  نقدية  فقرات  اإىل  اإ�س�فة  وعربيً�،  لبن�نيً�  الفنية  امل�س�ريع 
�س��سة  كذلك برزت يف دور دالي� يف م�سل�سل )ك�راميل( )عر�ض على 
املوؤ�س�سة اللبن�نية لالإر�س�ل يف رم�س�ن امل��سي(، يف حني مل ت�س�رك يف 
الفيلم الذي ي�ستكمل الق�سة نف�سه� وب�ل�سم ذاته. ك�رين اليوم تنظر 

حزينة اإىل ال�سنوات الأخرية يف املهنة التي �س�عت لظروف عدة.

خالد �سرحان ي�ستكمل 
ت�سوير)يوميات زوجة مفرو�سة اأوي(

اأعرب الفنان امل�سري خالد �سرحان، 
مبوا�سلته  وا�ستمتاعه  �سعادته  ع��ن 
الفرتة  يف  الكامريات  اأم��ام  ال��وق��وف 
م�ساهده  ت�سوير  ل�ستكمال  احلالية 
اجلزء  وه����و  اجل���دي���د،  م�سل�سله  يف 
زوجة  )يوميات  م�سل�سل  من  الرابع 
)اأن  اإىل  م�����س��رياً  اأوي(،  م��ف��رو���س��ة 
ال��ت�����س��وي��ر ي��ت��وا���س��ل ح���ال���ي���اً داخ���ل 
وهو  للم�سل�سل،  الأ���س��ل��ي  ال��دي��ك��ور 

منزل الزوجية(.

 ���س��رح��ان ك�سف ل��� )ال�����راي(، ع��ن اأن 
اإىل  اأح��داث )اجل��زء الرابع( تتطرق 
املناو�سات وتطورات العالقة الزوجية 
الفنانة  اإذ جت�سد  وع��ل��ي،  اإجن��ي  ب��ني 
داليا البحريي �سخ�سية اإجني، بينما 
بالإ�سافة  علي،  �سخ�سية  اأن��ا  اأج�سد 
اإىل ر���س��د ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ت��ط��راأ يف 
اأنهما  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ح��ي��ات��ه��م��ا 

يعمالن معاً يف جمال ال�سحافة. 
يتناول  اجل���زء  ه���ذا  )اأن  اإىل  ول��ف��ت 

جانباً من عالقة الزوجني باأولدهما، 
وك���ي���ف���ي���ة م����واك����ب����ة ال���ع�������س���ر ال����ذي 
يعي�سون فيه جميعاً، وكيف يواجهون 
ال��ت��ح��دي��ات ال��رتب��وي��ة وغ��ريه��ا التي 
)اأن  امل���ج���ت���م���ع(، م��ت��اب��ع��اً  ي��واج��ه��ه��ا 
الأحداث تدور �سمن اإطار اجتماعي 
بل  امل�����س��ري��ة،  الأ���س��ر  يخد�ض  ل  راٍق 
ر�سالة  يحمل  عمل  هو  العك�ض،  على 
اجتماعية هادفة، وجميع ما يحدث 
امل�سرية  الأ����س���ر  مي�����ض  امل�����س��ل�����س��ل  يف 

ب�سدة، وهذا ما حافظت عليه املوؤلفة 
ينال  العمل  م��ا جعل  ال��وق��ت،  ط��وال 
كما  النقاد،  واإ�سادة  اإعجاب اجلمهور 

اأنه يجمع بني الب�ساطة والواقعية(.
اأن )ي��وم��ي��ات زوج���ة مفرو�سة  ��ذَك��ر  يحُ
�سرحان  خالد  من  كل  بطولة  اأوي(، 
وداليا البحريي و�سمري غامن ورجاء 
و�سيماء  اجل��داوي ومروة عبداملنعم، 
ال�سحافية  الكاتبة  وت��األ��ي��ف  �سيف، 

اأماين �سرغام واإخراج اأحمد نور.

تارا عماد تنفي �سائعة 
تزعم باأنها يهودية

تارا عماد ت�سكو من اإ�ساعات تزعم اأنها يهودية! ففي وقت ت�ستعد املمثلة امل�سرية 
ال�سابة تارا لت�سوير فيلمها ال�سينمائي اجلديد )تراب املا�ض(، املاأخوذ عن رواية 
الفتاة  تلك  )ت��ون��ا(،  دور  فيه  م���راد، وجت�سد  اأح��م��د  للكاتب  ذات��ه  ال���س��م  حتمل 
اإىل فرن�سا ومنها اإىل  اأواخ��ر اخلم�سينات  اليهودية، التي هاجرت من م�سر يف 

اإ�سرائيل، وكانت تقود اإحدى الطائرات التي اأغارت على القاهرة يف 
حرب 1967، حتى �سرت ا�ساعات تزعم بانها يهودية.
وك�سفت تارا عن �سعورها بالقلق، لأنها فور الإف�ساح 

عن دورها فوجئت باأن كثرياً من املواقع الإعالمية 
اأخ��ب��اره��ا اخلا�سة  الإخ��ب��اري��ة وال�����س��ح��ف ت��ع��ن��ون 

بامل�سل�سل،
 ب��ع��ب��ارة واح����دة ت��ق��ري��ب��اً: ه��ي )ت����ارا ع��م��اد تفجر 
م�سريًة  يهودية(،  اأن��ا  الثقيل:  العيار  من  مفاجاأة 
ال�سبكة  م��واق��ع  ع��ل��ى  ���س��ج��ة  اأث����ار  الأم����ر  اأن  اإىل 
تفا�سيل اخلرب،  اإىل  تتطرق  التي مل  العنكبوتية 
واكتفت فقط بالعنوان لتنهال التعليقات على تارا 

من قبل املتابعني،
 الذين دونوا تعليقات تزعم اأنها فعال يهودية واأن 

مالحمها تبدو غري م�سرية على الإطالق.
واأعربت تارا عن ا�ستيائها من اأن بع�ض امل�ستخدمني 
للحياء  خ��اد���س��ة  األ���ف���اظ  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ع���م���دوا 
اآخرون  طالب  بينما  اإ�سرائيلية،  باأنها  لعتقادهم 
مبقاطعتها وعدم م�ساهدة اأي عمل فني لها، نافية 
هذه الإ�ساعات جملة وتف�سياًل، ومطالبًة اجلمهور 
بالرتكيز على اأعمال الفنان، من دون التطرق اإىل 

حياته ال�سخ�سية.
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احرت�ض.. االأفوكادو
 قد ت�سبب الوفاة!!

حذرت اأبحاث علمية متخ�س�سة يف ال�سوؤون الطبية من الأ�سرار التي قد 
ت�سبِّبها فاكهة الأفوكادو، م�سرية اإىل اأنه على الرغم من كونها م�سنفة من 
املفيدة، مبا يف  الدهون  العديد من  ال�سحية، فهي حتتوي على  الأطعمة 
ذلك الأحما�ض الدهنية "اأوميجا 3"، وفيتامينات "كي" و"بي5" اإل اأنها 

قد متّثل خطورة.
واأّكد علماء يف جامعة كامربيدج اأنه ي�ساع اأن لالأفوكادو فوائد كثرية على 
هذا  اأنَّ  ال�سابق  يف  �سائًعا  وك��ان  اجل�سم،  يف  اجليد  الكولي�سرتول  م�ستوى 
النوع من الكولي�سرتول عايل الكثافة حتديًدا يقّلل من الإ�سابة باأمرا�ض 

القلب، ولكن اأثبتت اأبحاث موؤخًرا عك�ض ذلك.
وذكرت الأبحاث التي اأجريت باجلامعة اأن بع�ض النا�ض الذين لديهم طفرة 
"بي376اإل"، تتمثل يف الكولي�سرتول  1"، ا�سمها  "�سكارب  نادرة يف جني 

عايل الكثافة، معر�سني ب�سكل اأكرب لالإ�سابة باأمرا�ض القلب التاجية.
وقال الباحثون وفًقا ل�"بي بي �سي": اإّن من ميلكون م�ستويات عالية من 
اإل-�سي" يواجهون خطر  دي  "اإت�ض  وامل�سمى  الدهني،  الكولي�سرتول  هذا 

الإ�سابة باأمرا�ض القلب بن�سبة 80%.
وذكر اآدم برتوورث، وهو باحث م�سارك يف الدرا�سة اأنَّ هذا الكت�ساف من 
"اإت�ض دي  اأدوي��ة جديدة تعمل على حت�سني  اإىل  ي��وؤدي للتو�سل  اأن  املمكن 

اإل-�سي"، من اأجل منع حدوث النوبات القلبية.

و�سفة الزيت وامللح  تزيل 
اآالم العظام والغ�سروف

ال�سوؤون  يف  املتخ�س�ض   "Healthy food tricks" م��وق��ع  م  ق���دَّ
العظام  اآلم  نهائيًّا من  التخل�ض  و�سفة طبيعية ميكن خاللها  ال�سحية، 

دون تناول اأدوية اأو عقاقري.
العظام  اآلم  من  يعانون  النا�ض  من  كثرًيا  اإن  ل��ه:  تقرير  يف  املوقع  وق��ال 
ا اآلم الرقبة؛ لذا فعليهم تطبيق هذه التجربة، التي  �ست�ساعدهم  خ�سو�سً

على جتاوز اآلمهم ب�سكل نهائي.
واأكد املوقع اأنه ميكن ا�ستخدام امللح مع زيت الزيتون، لعمل تدليك للعظام 
وت�سكني لالأمل، وي�ساعد تدليك العظام بهذه الو�سفة على حت�سني الدورة 
الدموية، وت�سكني الأمل يف العظام والغ�ساريف، وكذلك ميكن ا�ستخدامها 

لعالج ال�سداع الن�سفي وق�سور الدورة الدموية.
ه املوقع اإىل، اأنه ميكن تطبيق التجربة باإح�سار 10 مالعق من امللح،  ونوَّ
ثم  ملدة يومني،  �سويًّا وترتك  املكونات  الزيتون، ومتزج  زيت  و�سعفها من 

ميكنك ا�ستخدامها بعد ذلك.
النوم  ال�ستيقاظ من  بعد  الأمل كل �سباح  بتدليلك موطن  املوقع  ون�سح 
من دقيقتني اإىل 3 دقائق، وميكنك تدريجيًّا زيادة الوقت الذي تقوم فيه 

بتدليك املنطقة املوؤملة اإىل 20 دقيقة؛ لتح�سل على اأف�سل النتائج.

من مكت�سف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

اجلهة  تلك  علي  القط�رة  منخف�ض  ا�سم  اطلق  مل���ذا 
الواقعة يف �سحراء م�سر الغربية .

لنه ينخف�ض عن �سطح البحر مبقدار 134 مرتا .
اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �ساعر فيها ،وقبيلة عذرة 
ين�سب اليها ق�سائد احلب العذري امل�سهور ب�سدة الع�سق والعفة .

ثمانني �سربة يف  العادي  الإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، اجل�سم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�سفور   .. 700 �سربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �سربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثرياً على رعاية �سحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدموع هو اأقوى مطهر.

 • هل تعلم اأن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�سكنة لالأمل يفرزها املخ عندما يبكي الإن�سان. 
و  العجز  و  الهرم  اأ�سابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف 

حول العامل �ستة مرات. 
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ال�سم�ض وال�سحة

اأكدت الطبيبة الفرن�سية بريجيت هو�سان �سرورة التعر�ض لأ�سعه ال�سم�ض 
يفتقد  ال��ذي  اجل�سم  اإنها حتمى  دقائق حيث  ع�سر  مل��دة  ال�سباح  يف  يوميا 

لفيتامني "د" املهم للج�سم.
واأو�سحت الطبيبة اأن فيتامني " د" لي�ض فقط مفيد للعظام والع�سالت 
املناعي فهو يتدخل يف الوقاية من البكرتيا  واإمن��ا هو مهم لعمل اجلهاز 
اأمرا�ض القلب و الأوعية الدموية واحلماية من ال�سرطان والدفاع الذاتي 
واحلالت النف�سية لذلك يجب احلر�ض على التعر�ض لل�سم�ض ملدة ع�سر 

دقائق يوميا يف ال�سباح.

القهوة  م�سروب  تناول  اأن  حديثة  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
على  م��وؤك��دة  الكبد،  حالة  حت�سني  يف  ي�ساهم  با�ستمرار 
اأن امل�����س��روب ي��ك��اف��ح ت��ل��ي��ف ال��ك��ب��د وي��ح��م��ي��ه م��ن بع�ض 

الأمرا�ض.
على  نتائجها  �سحبت  طبية  درا���س��ات  قالت  ال�سياق  ويف 
430 األف حالة، اأن تناول كا�سني من القهوة يومًيا يقّلل 
تناول  وال��ذي ينتج من   ، 44% بن�سبة  الكبد  من تليف 
و�سي،  ب��ي  الكبد  وال��ت��ه��اب  الأدوي����ة  وبع�ض  الكحوليات 

اإ�سافة اإىل مر�ض الكبد الدهني.

 8 هناك  اأن  اإىل  بالدرا�سة  املعنيون  الباحثون  ل  وتو�سّ
اأنَّ خطر  اأثبتت  اإجراوؤها،  9 مت  اأ�سل  درا�سات طبية من 
اأكواب  عدد  ارتفع  كلما  ينخف�ض  الكبد  بتليف  الإ�سابة 

القهوة امل�ستهلكة.
ال��ق��ه��وة خف�ض  م��ن  ت��ن��اول فنجانني  اإنَّ  ال��ع��ل��م��اء  وق���ال 
التليف بن�سبة %44، وتناول 4 فناجني خف�سه بن�سبة 
الن  باأن  علًما  بينهما،  عك�سية  العالقة  اأن  اأي   ،65%
واأخ��رى م�سادة  يحتوي على مركبات م�سادة لالأك�سدة 

لاللتهاب.

تناول فنجانني من القهوة يومًيا 
يحميك من تليف الكبد

بواب�ت حتكم زج�جية جديدة حول اجلزء ال�سفلي من برج اإيفل يف ب�ري�ض. )رويرتز(

كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ض عي�سة الفقراء ول ياأكل وا�سرته القليل ول ي�سرتي لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�ض على امواله وكاأنه يقب�ض على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه ول فائدة 
. يف احد اليام مر�ض ابنه الكبري �سامل مر�ض �سديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�سر الرجل وهو 
... جل�ست الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�ض عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�سارع املوت ثم وقفت وهي ت�سرخ يف زوجها كل اولدنا �سيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ض يف مرار اكرث من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �ساأخرج واعمل يف بيت النا�ض واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�ض متر�ض وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�سنا .
ويف و�سط هذا املرار جاء �سديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له بال�سفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�سكره ويزيدنا، 
اذا مر�ض ابنك الن ف�سيمر�ض غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�سيع فيه ما معك .. يا ابا �سامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�سدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�ض اهلل توفريا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ض، ا�سياء كثرية تفعلها تغ�سب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�ساأل نف�سك ما النهاية، يا ابا �سامل، كل ما ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ساكم بال�سدقة .. 
ان�سرف الرجل وترك ابا �سامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �ساح املوؤذن بالنداء و�سوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل فاأن�سل ابا �سامل يتو�ساأ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�سر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�سارع مت�سرتا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �سامل بال�سفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�سفاء ل�سامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �سامل ي�ستعيد �سحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�سة ان اب �سامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�سرف منه بدون ان تن�سي �سدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 


