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خطوات ب�سيطة متنح 
ب�سرتك ن�سارة دائمة

�أو  للتق�شف،  وتعر�شه  ت�شقق �جللد،  �ل�شيد�ت من  �لكثري من  تعانى 
 " ب�شدة،  ووفقا ملوقع  يوؤرقهم  ظهور عالمات جتاعيد فيه، وهو ما 
�تباعها  م��ن  الب��د  خ��ط��و�ت  هناك  ف��اإن  �لطبي   "  prevention

للعناية بالب�شرة وتوهج �جللد ومن �أبرز هذه �خلطو�ت :
�شحي حياة  -�أ�شلوب   1

�لعناية باجللد وتوهجه ياأتيان من د�خل �جل�شم ، حيث �إن �الهتمام 
بتناول �الأطعمة �لتي حتتوي على �ملو�د �مل�شادة لالأك�شدة �لطبيعية، 
ينعك�س على  ببنيان ج�شدي �شحي  �لظهور  �إىل  يوؤدي  و�لفيتامينات 

�شحة و�شكل �جللد .
�جللد ترطيب   2-

بع�س من �لعالمات �ملبكرة لل�شيخوخة ت�شمل �لتجاعيد، و�خلطوط 
�لدقيقة ويعترب �ل�شبب �لرئي�شي لظهورهما ميل �لب�شرة �إىل �جلفاف 
وفقد�ن �ملرونة مع عدم تعوي�س �جللد و�لب�شرة بالرطوبة �لالزمة، 
و�مل�شتح�شر�ت  �ملرطبة  �ل��ك��رمي��ات  ��شتخد�م  يلزم  �جللد  وترطيب 
مثل  �لطبيعية  للرطوبة  �ل��ذه��اب  ميكن  كما   ، �لب�شرة  لنوع  �لهامة 

�لع�شل وكرمي �حلليب.
�ملياه من  �ملزيد  -�شرب   3

�شرب �لكثري من �ملاء يحافظ على رطوبة �جللد ، ونق�س �ملياه ميكن 
�أن ي�شبب جفاف �جللد، ومياه �ل�شرب يوميا ميكن �أن تبقى ب�شرتك 
عالمات  من  متنع  كما   ، �جللد  مرطبات  مع  جنب  �إىل  جنبا  رطبة 

�ل�شيخوخة مثل �خلطوط �لدقيقة و�لتجاعيد.
�لغبار و�ل�شم�س من  �لب�شرة  حماية   4-

�الأ�شعة فوق �لبنف�شجية �ل�شارة هي �شبب 80 يف �ملائة من �شيخوخة 
�جللد ، حيث �إن �لتعر�س الأ�شعة �ل�شم�س ي�شبب �لت�شبغ وهي و�حدة 
�الأ�شعة  تاأثري  �أن  �لبحوث  ، وتبني  لل�شيخوخة  �ملبكرة  �لعالمات  من 

فوق �لبنف�شجية على �جللد ميكن �أن يزيد مع �لتقدم يف �لعمر.
و�لتوتر �الإجهاد  عن  – �البتعاد   5

�حلفاظ على حالتك �لنف�شية جيدة، هو ما يبقى على ب�شرتك جميلة 
وتتمتع بال�شباب، و�الإجهاد و�لقلق ميكن �أن ي�شبب زيادة �لتجاعيد يف 

�لب�شرة ، و�خلطوط �لبي�شاء.

�سام�سونغ تطور بطاريات بتقنية ا�ستثنائية
ت��ع��م��ل ���ش��رك��ة ���ش��ام�����ش��ون��غ ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي��ات ج��دي��دة لبطاريات 

�لهو�تف، جتعلها قابلة لل�شحن ب�شرعة كبرية. 
وقد �أكدت �شحيفة فاينان�شال تاميز �لربيطانية �أن �لتقنيات �حلديثة 
للهو�تف  �ملخ�ش�شة  �جل��دي��دة  �شام�شونغ  ب��ط��اري��ات  يف  �مل�شتخدمة 
من  يجعل  معني  ب�شكل  �لغر�فني  ك��ر�ت  توليف  على  تعتمد  �لذكية، 
مقارنة  م��ر�ت،  خم�س  مبعدل  �شحنا  و�أ���ش��رع  �شماكة  �أق��ل  �لبطاريات 
ببطاريات �لهو�تف �ملعتمدة على �لليثيوم �لتي حتتاج ل�شاعة تقريبا 

حتى يكتمل �شحنها.
�لغر�فني لي�شت تقنية حديثة  �أن �العتماد على  �إىل  وي�شري �خلرب�ء 
يف جمال �لبطاريات، �إال �أن �شام�شونغ هذه �ملرة متكنت من تطويعه 
ب�شكل مميز جلعل �لبطاريات تعمل ب�شكل �أف�شل و�شرعة �أكرب، �الأمر 
�لذي يدعونا لالأمل باأن هذه �لتقنية �شت�شتخدم يف جمال �لبطاريات 

�ملوجودة يف �ل�شيار�ت �لكهربائية.
ب�شكل  �لتقنيات  تلك  بتطوير  ب��د�أت  �شام�شونغ  �أن  �إىل  �الإ�شارة  جتدر 
�كتفاء ذ�تيا م�شتقبليا من ناحية بطاريات  مت�شارع لت�شمن لنف�شها 
بطاريات  بانفجار  ت�شببت  �لتي  �حل���و�دث  بعد  وخ�شو�شا  �لهو�تف، 
�الأمر  �الأ���ش��و�ق،  من  �إثرها  على  و�شحب  "نوت7-"،  �ل�شهري  هاتفها 

�لذي كلفها خ�شار�ت مبليار�ت �لدوالر�ت.
وياأتي تطوير �شام�شونغ لتلك �لتقنيات يف �لوقت �لذي تت�شابق فيه 
�لعديد من �لبلد�ن و�ل�شركات �لكربى لتطوير بطاريات تعمل لوقت 
طويل، ك�شركة "رو�س �آتوم" �لرو�شية �لتي �أعلنت منذ مدة عن تطوير 

بطارية نووية �شغرية قادرة على �لعمل لن�شف قرن تقريبا.
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اإلغاء اإذاعة حفالت لروجر 
ووترز لتاأييده مقاطعة اإ�سرائيل!

حفالت  لنقل  خططا  �أملانيا  يف  عامة  و�إذ�ع��ي��ة  تلفزيونية  حمطات  �أل��غ��ت 
�ل�شابق  �لع�شو  ووت��رز  روج��ر  �لربيطاين  للمغني  �ملقبل  �لعام  يف  مقررة 
بفرقة بينك فلويد وذلك ب�شبب ما و�شفتها باأنها "�تهامات �شده مبعاد�ة 

�ل�شامية".
 1965 ع��ام��ي  ب��ني  �ل��ف��رة  فلويد يف  بينك  ك��ان ع�شو� يف  �ل���ذي  و�ملغني 
"مقاطعة  حركة  يف  ع�شو  هو  منفرد�  للعمل  يتجه  �أن  قبل  و1985 
بي.دي.�إ�س  عليها  �لعقوبات  وفر�س  منها  �ال�شتثمار�ت  و�شحب  �إ�شر�ئيل 
لالأر��شي  �حتاللها  ب�شاأن  �إ�شر�ئيل  وت�شتهدف  فل�شطينيون  يقودها  �لتي 

�لتي ي�شعى �لفل�شطينيون الإقامة دولتهم عليها.
ور�ديو  تلفزيون  �إن خم�س حمطات  �لعام  وبر�ندنربج  برلني  ر�دي��و  وق��ال 
�إي��ه.�آر.دي �الإعالمية �لوطنية �ألغت خطط بث �حلفالت  مرتبطة ب�شبكة 
"رد�  للمغني �لبالغ من �لعمر 74 عاما يف برلني وكولونيا �ل�شيف �ملقبل 

على �تهامات �شده مبعاد�ة �ل�شامية".
وت�شن حكومة رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو حملة منذ فرة 
طويلة �شد حركة مقاطعة �إ�شر�ئيل وت�شفها باأنها معادية لل�شامية و�أنها 

ت�شعى �إىل حمو �شرعية �إ�شر�ئيل.
على  لل�شغط  للعنف  تدعو  ال  كحملة   2005 ع��ام  يف  �حلركة  و�نطلقت 
�إ�شر�ئيل لاللتز�م بالقانون �لدويل و�إنهاء �حتاللها لالأر��شي �لتي ت�شيطر 
عليها منذ حرب عام 1967. و�كت�شبت �حلركة زخما يف �ل�شنو�ت �الأخرية 

رغم �أن تاأثريها �القت�شادي ال يز�ل �شئيال.

بريطانيا اأول دولة يف العامل ت�سمح 
ببيع الفياجرا دون و�سفة طبية 

�لفياجر�  م��ن��ت��ج��ة  ف���اي���زر  ���ش��رك��ة  ت��ل��ق��ت 
�لذي  منتجها،  لبيع  �الأخ�����ش��ر  �ل�����ش��وء 
يعالج �ل�شعف عند �لرجال، يف بريطانيا 
لت�شبح  طبية  و�شفة  �إىل  �حل��اج��ة  دون 

بذلك �أول دولة ت�شمح بذلك.
وق���ال���ت �ل�����ش��رك��ة �الأم��ري��ك��ي��ة �إن���ه���ا تعد 
خططا لل�شروع يف طرح ن�شخة من ذلك 
وتعرف  طبية  لو�شفة  حت��ت��اج  ال  �ل��ع��ق��ار 
بريطانيا  يف  ك��ون��ي��ك��ت  ف���ي���اج���ر�  ب��ا���ش��م 
يف �ل���رب���ي���ع �مل���ق���ب���ل. و���ش��ي��ت��اح �ل���ع���ق���ار يف 
�ل�شيدليات وحدها و�شيعتمد �شرفه على 
تقييم �ل�شيادلة ملدى مالءمته لكل فرد. 
و�لفياجر� من �أكرث �لعقاقري جناحا منذ 
�كت�شف  �أن  بعد   1998 عام  �إنتاجه  بدء 
ب��اح��ث��ون �آث������اره �خل��ا���ش��ة ب��ع��الج �شعف 
�النت�شاب م�شادفة عندما كانو� يجرون 
وبلغت  للقلب.  دو�ء  ب��اع��ت��ب��اره  در�����ش���ات 
�لعامل  يف  دوالر  م��ل��ي��اري  ع��ائ��د�ت��ه  ذروة 
ذلك  م��ن��ذ  ت��ر�ج��ع��ت  لكنها   .2012 يف 
�حلني مع �نتهاء حقوق بر�ء�ت �الخر�ع 
�خل��ا���ش��ة ب���ه مم���ا دف���ع ف���اي���زر �إىل بحث 
لت�شبح  �لتجارية  عالمته  نطاق  تو�شيع 

�أي�شا عقار� ال يحتاج لو�شفة طبية.

نا�سا تطلق البكترييا 
املقاومة للم�سادات 
احليوية يف الف�ساء

�الأمريكية  �لف�شاء  وكالة  �أطلقت 
ن���ا����ش���ا، ع��ي��ن��ة م����ن �ل��ب��ك��ت��ريي��ا يف 
�لف�شاء  حم���ط���ة  م����ن  �ل���ف�������ش���اء 
�ل�����دول�����ي�����ة، يف حم�����اول�����ة الإن����ق����اذ 
من  للعدوى  �لتعر�س  �ل��رو�د من 
للم�شاد�ت  �مل���ق���اوم���ة  �ل��ب��ك��ت��ريي��ا 

�حليوية. 
�ختبار  ع���ل���ى  �ل���ع���ل���م���اء  وي���ع���م���ل 
�لبكترييا يف  باأن  �لقائلة  �لنظرية 
�جل��اذب��ي��ة �ل�����ش��غ��رى ل��دي��ه��ا قدرة 
�مل�شاد�ت  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  م��ت��ز�ي��دة 
يهدد �شحة  ما قد  وه��و  �حليوية، 
يق�شون  �ل����ذي����ن  �ل���ف�������ش���اء  رو�د 
�نعد�م  ظ���روف  يف  طويلة  ف���ر�ت 

�جلاذبية.
�لباحث  م���ارت���ن،  �����س.  �أ.  وي���ق���ول 
 "EcAMSat" لرئي�س يف مركز�
للبحوث يف جامعة �شتانفورد: "�إذ� 
للمكروبات  �أعلى  مقاومة  وجدنا 
ظروف  يف  �حل��ي��وي��ة  ل��ل��م�����ش��اد�ت 
فعل  فيمكننا  �ل�شغرى،  �جلاذبية 
�جلني  ���ش��ن��ع��رف  الأن���ن���ا  ����ش���يء  �أي 
�مل�شوؤول عن هذه �ملقاومة و�شنكون 
�لتد�بري  ت�����ش��م��ي��م  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 

�مل�شادة".
جادين  كنا  "�إذ�  م��ارت��ن:  و�أ���ش��اف 
فنحن  �ل���ف�������ش���اء  ����ش��ت��ك�����ش��اف  يف 
تتاأثر  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة  �إىل  ب��ح��اج��ة 
�ل���ن���ظ���م �حل���ي���وي���ة ل���الإن�������ش���ان يف 
�شاأن  وم���ن  �ل�شغرى"،  �جل��اذب��ي��ة 
�لعلماء  ت��ف��ي��د  �أن  �ل��ت��ج��ارب  ه���ذه 
م�شاد�ت  تركيب  �إىل  �لتو�شل  يف 
�ل��رو�د يف مهماتهم  حيوية حتمي 

�لطويلة.
�لبكترييا  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  وي��ع��ت��ق��د 
�لقولونية"،  "�الإ�شريكية  م��ث��ل 
�جلاذبية  �الإج���ه���اد يف  ت��و�ج��ه  ق��د 
�ل�����ش��غ��رى، وه����ذ� �الإج���ه���اد يحفز 
مما  �لبكترييا،  يف  �ل��دف��اع  �أنظمة 
�مل�شاد�ت  على  �ل�شعب  من  يجعل 

�حليوية مقاومتها.
تت�شرف  �الأر���س  على  فالبكترييا 
بطريقة مماثلة من خالل تطوير 
مقاومة طبيعية لعالجات �مل�شاد�ت 
�حل��ي��وي��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ل��ذل��ك فاإن 
فهم �شلوك �لبكترييا "�الإ�شريكية 
�شي�شاعد  �لف�شاء،  يف  �لقولونية" 
�لتعامل  كيفية  معرفة  يف  �لعلماء 
للم�شاد�ت  �ملقاومة  �ل�شالالت  مع 
�حليوية على �الأر�س ب�شكل �أف�شل، 
وهو ما �شي�شاهم يف �بتكار عالجات 

�أكرث فعالية.

العلماء يكت�سفون �سرال�سعر الأبي�ض
�إىل  �الأب��ي�����س  �شيت�شلل  �آج�����اًل  �أم  ع���اج���اًل 
روؤ�شنا، وهنا تبد�أ �لت�شاوؤالت، كما يبد�أ لدى 
�لبع�س �ل�شعور بالقلق من �لتقدم بالعمر، 
علماً �أن �الأبي�س قد يغزو بع�س �لروؤو�س يف 

مر�حل �ل�شباب!
�ل�شنو�ت  م�����دى  ع���ل���ى  ظ���ه���رت  ح����ني  ويف 
�ل�شعر  ظهور  ح��ول  �أ�شباب  ع��دة  �ملن�شرمة 
�الأب��ي�����س م��ن��ه��ا م��ا ع���رف مب��رح��ل��ة "�ملوت 
�ملربمج"، �أو توقف �خلاليا �ل�شباغية عن 
�إنتاج �للون، �إال �أن جميعها ف�شر �إىل حد ما 
يعطي  �أن  دون  �الأبي�س  �ل�شعر  ظهور  �آلية 

دقيقة" عنها. "تفا�شيل 
على  تو�شلو�  �لعلماء  من  جمموعة  �أن  �إال 
�الأبي�س  �ل�����ش��ع��ر  ل��غ��ز  ف���ك  �إىل  ي���ب���دو  م���ا 
�أي�������ش���اً، ب��ح�����ش��ب در�����ش���ة حديثة  و�ل�����ش��ل��ع 
 Genes & دوري�����ة  يف  م����وؤخ����ر�ً  ن�����ش��رت 
�أفادت  م��ا  بح�شب   ،Development

جملة "تامي".
جامعة  م��ن  علماء  جمموعة  ك��ان  فبينما 
 University ت���اك�������ش���ا����س  �����ش����اوث����رن 
 of Texas Southwestern

Medical Center يجرون �أبحاثاً 
على نوع معني من �الأمر��س �جلينية 

خمترب�ت،  ف���ئ���ر�ن  ع��ل��ى  �ل����ن����ادرة 
ي�شمى  ب��روت��ي��ن��ا  �أن  �ك��ت�����ش��ف��و� 

يف  ي���ت���ح���ول   KROX٢٠
تتبدل  �لتي  �جللد  خاليا 

بروتينا  ب��ال��ت��ايل  وت��ن��ت��ج 
�آخر ي�شمى عامل �خلاليا 
 stem cell �جلذعية 

.factor
�أنه  �لعلماء  �كت�شف  وقد 
لدى �لفئر�ن على �الأقل، 
ي�شبح هذ�ن �لربوتينيان 
�ل�شلع  عملية  يف  مهمني 

�ل�شعر  �إن��ت��اج  �أو  و�ل�شيب 
�الأب�����ي�����������س، ف���ح���ني �أوق������ف 
 ،KROXلعلماء �إنتاج ٢٠�

توقف منو �شعر �لفئر�ن ويف 
�أو  "�شلعاء"  �أ�شحت  �مل��ط��اف  نهاية 

 stem cell حذفو�  وعندما  �شعر.  دون 
�أبي�س. �لفئر�ن  وبر  �أ�شبح   ،factor

وقال كبري �لباحثني يف �لدر��شة جورج �شافارو من كلية 
هارفارد  جلامعة  �لتابعة  �لعامة  لل�شحة  ت�شان  تي.�إت�س 
وم�شت�شفى بريجهام �أند ومين يف بو�شطن "نعلم بالفعل 
�أن �ل��ن�����ش��اء �ل���الت���ي ي��ت��ع��ر���ش��ن ل��ل��م��ب��ي��د�ت �حل�����ش��ري��ة يف 
وظائفهن و�لن�شاء �لالتي يتعر�شن للمبيد�ت �مل�شتخدمة 
يف �لزر�عة نتيجة للعي�س يف مناطق �إنتاج زر�عي �أو بالقرب 
و�الإجها�س  للعقم  للتعر�س  �أكرب  خطر�  يو�جهون  منها 

ونتائج �شارة �أخرى على �الإجناب".
"در��شتنا  �الإل��ك��روين  بالربيد  ر�شالة  يف  �شافارو  وق��ال 
هي �الأوىل �لتي تظهر �أن �لتعر�س جلرعات �أقل من �آثار 
فاكهة  تناول  نتيجة  �لتي حتدث  �ملبيد�ت �حل�شرية مثل 
�أي�شا  ي��ع��ان��ون  ق��د  �لتقليدية  ب��ال��ط��رق  م��زروع��ة  وخ�شر 

تاأثري�ت �شارة بال�شحة".
وب��ل��غ م��ت��و���ش��ط ع��م��ر �مل�����ش��ارك��ات يف �ل��در����ش��ة 35 عاما 
لزيادة  لعالجات  �لبي�س. وخ�شعن جميعا  و�أغلبهن من 

�خل�شوبة بني عامي 2007 و2016.
و�أ�شارت تقدير�ت �لباحثني �إىل �أن ��شتبد�ل ح�شة يومية 
م��ن �ل��ف��اك��ه��ة و�خل�����ش��ر �مل��ل��وث��ة ب���اآث���ار م��ب��ي��د�ت ح�شرية 
ب��خ��ي��ار�ت �أخ����رى �أق���ل ت��ل��وث��ا ب��امل��ب��ي��د�ت ق��د ي��رف��ع فر�س 
�حلمل بن�شبة 79 يف �ملئة ويرفع فر�س والدة طفل �شليم 

بن�شبة 88 يف �ملئة.
�ملبيد�ت  �لعالية من  �مل�شتويات  ذ�ت  �الأطعمة  ت�شمل  وقد 
�لنيئة  و�ل�شبانخ  و�ل��ف��ر�ول��ة  و�مللفوف  �لتفاح  �حل�شرية 
�لقليلة  �مل�شتويات  ذ�ت  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملنتجات  ت�شمل  بينما 

منها �الأفوكادو و�لذرة و�ملوز.

وقال �شافارو �إن غ�شل �لفاكهة �أو �خل�شر لن يقلل م�شتوى 
حما�شيل  ���ش��ر�ء  �الأف�شل  وم��ن  �ملبيد�ت  الآث���ار  �لتعر�س 
م�شتويات  ع��ادة  حتمل  �لتي  لالأطعمة  بالن�شبة  ع�شوية 

عالية من �آثار �ملبيد�ت.
خر�فات عن �خل�شوبة عند �ملر�أة

ه��ن��ال��ك �ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ع��ت��ق��د�ت �ل��ت��ي �رت��ب��ط��ت مبو�شوع 
�أثناء  �أن يحدث �حلمل  �مل��ر�أة؛ هل ميكن  �خل�شوبة لدى 
�حلمل،  منع  حبوب  ��شتخد�م  عن  م��اذ�  �لر�شاعة؟  فرة 

و�لدورة �ل�شهرية وغريها من �ملو��شيع؟
هل من �ملفر�س �أن تكون �لدورة �ل�شهرية منتظمة؟ هل 
تعرف �لن�شاء متى يكن يف فرة �خل�شوبة؟ هل ممار�شة 

�جلن�س �أثناء �لدورة �ل�شهرية ال ت�شمح بحدوث �حلمل؟
�مل���ر�أة،  عند  �خل�شوبة  ح��ول  �ملعتقد�ت  جميع  يلي  فيما 

�لعقم و�حلمل.
 1. هل �لدورة �ل�شهرية �ملنتظمة 28 يوما فقط؟

�للو�تي لديهن  �لعامل  �لوحيد�ت يف  �لن�شاء  غري �شحيح 
هن  بال�شبط،  ي���وم   28 م��دت��ه��ا  منتظمة  �شهرية  دورة 
�لهرمونية،  �حلمل  منع  حبوب  يتناولن  �للو�تي  �ولئك 
�لتي هي يف �لو�قع ت�شكل دورة �شهرية "م�شطنعة" بدون 

�الإبا�شة.
�ملنتظمة  �ل�شهرية  �ل���دورة  ف���اإن  �لن�شاء  ملعظم  بالن�شبة 
�شهرية  دورة  ك��ل  ب��ني  ي��وًم��ا   35 �ىل   24 ب��ني  ت����ر�وح 
و�أخرى، �ملر�أة لي�شت �لة وج�شدها لي�س �شاعة رقمية. فقد 
تتاأثر �لن�شاء من عو�مل د�خلية وخارجية )�ل�شفر، �حلالة 
�ملز�جية( �لتي قد توؤثر على مدة �لدورة �ل�شهرية. �أي �أنه، 

"منتظمة" قد  حتى �لن�شاء �للو�تي لديهن دورة �شهرية 
ي�شهدن دورة �شهرية غري منتظمة بني �حلني و�الخر.

و�لتوتر  �لغذ�ئي  �لنظام  �شوء  �لهرموين،  �ل��ت��و�زن  ع��دم 
ميكن �أن توؤدي لعدم �النتظام يف �لدورة �ل�شهرية. وكذلك 
�لن�شاء �ملوجود�ت يف مرحلة �نتقالية هرمونية مثل فرة 
ما بعد �لوالدة، فرة �لر�شاعة وفرة ما بعد �الإجها�س. 
و�الأكرث �أهمية من كل هذ� هو حقيقة �أن لبع�س �لن�شاء 

ميكن �أن تتغري مدة �لدورة �ل�شهرية من �شهر الخر.
هل ميكن معرفة فرة �خل�شوبة بالتحديد؟  .2

مرة  ك��ل  يف  �حلمل  منع  و�شائل  ��شتخد�م  عليها  ول��ذل��ك 
�ملخطط  �أج��ل منع �حلمل غري  بها �جلن�س، من  متار�س 

له!
غري �شحيح، متتد �خل�شوبة عند �ملر�أة ملدة ��شبوع تقريًبا 
جاهزة  )وت��ك��ون  �لبوي�شة  تعي�س  ���ش��ه��ري��ة.  دورة  ك��ل  يف 
لذلك  وي�شاف  �شاعة،   24 �ىل   12 بني  ما  لالإخ�شاب( 
�ل��ذي ميكن للحيو�نات  �لوقت  �أخ���رى، وه��و  �أي��ام  خم�شة 
�ملنوية �أن تبقى على قيد �حلياة يف ج�شد �مل��ر�أة. �ملجموع 

�الإجمايل ��شبوع على �الأكرث.
 3. هل ميكن �حلمل �إذ� مت �جلماع �أثناء �حلي�س؟

يف معظم �حلاالت هذ� �شحيح، ولكن لي�س كقاعدة عامة، 
هنالك ��شتثناء�ت. �ملر�أة �لتي تكون دورتها �ل�شهرية �أق�شر 
من 27 يوًما ومتار�س �جلن�س �أثناء فرة �حلي�س، ميكن 
�أن حتمل. الأن �لتبوي�س يحدث بالقرب من نهاية �لنزيف 
�حلي�شي، فاإن �حليو�نات �ملنوية �حلية ميكن �أن تبقى يف 

ج�شد �ملر�أة وتقوم باإخ�شاب �لبوي�شة.

درا�سة تربط خ�سوبة الن�ساء بتلوث الفاكهة واخل�سر باملبيدات

يتناولن  الالتي  الن�ساء  اأن  اأمريكية  درا�سة  اأف��ادت 
اآثار  من  عالية  مب�ستويات  ملوثة  وخ�سراوات  فاكهة 
املبيدات احل�سرية قد تقل احتماالت حملهن مقارنة 
بن�ساء ال حتتوي اأنظمتهن الغذائية على كثري من هذه 

االأطعمة.
الغذائية  ال��ع��ادات  ع��ن  بيانات  الباحثون  وفح�ص 
دورة   541 تلقني  امراأة   325 ونتائج احلمل تخ�ص 
واأدت  بو�سطن.  يف  عيادة  يف  اخل�سوبة  لزيادة  عالج 

�سليم. طفل  والدة  اإىل  العالج  دورات  من   228
و�سنف الباحثون تعر�ص امل�ساركات الآثار املبيدات 

خم�ص  اإىل  واخل�سر  الفاكهة  من  احل�سرية 
بناء  االأع��ل��ى  اإىل  االأدن����ى  م��ن  جم��م��وع��ات 

اأنظمتهن  ب�ساأن  ا�ستبيانات  على  ردوده��ن  على 
الغذائية.

وكانت احتمال اإجناب الن�ساء الالتي تناولن اأكرث من 
مببيدات  امللوثة  واخل�سر  الفاكهة  من  يوميا  ح�ستني 
ح�سرية اأقل 18 يف املئة مقارنة بالالتي تناولن اأقل 

من ح�سة واحدة يوميا.
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�ش�ؤون حملية

�سعيد بن طحنون ي�سهد احتفالية اأ�سحاب الهمم بالعيد الوطني ويوم ال�سهيد

بح�سور �سامل بن ركا�ص

كلية اخلوارزمي الدولية حتتفل بعيد الحتاد 46

حتت �سعار "لنحتفي برتاثنا"

 حديقة احليوانات بالعني حتتفل بيومها الوطني 46

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

�آل نهيان  ب���ن ط��ح��ن��ون  ���ش��ع��ي��د  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��ه��د م��ع��ايل 
�ل�شاد�س  �ل��وط��ن��ي  بالعيد  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  �حتفالية 
و�الأرب��ع��ني ل��دول��ة �الإم����ار�ت �إ���ش��اف��ة �إىل ي��وم �ل�شهيد 
�الإعاقة  ذوي  ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ن��ج��اح  م��رك��ز  نظمهما  �ل��ت��ى 
على  �شعيد  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �أك���د  ح��ي��ث  �ل��ع��ني  مب��دي��ن��ة 
�أهمية تقدمي �لرعاية الأ�شحاب �لهمم م�شري� �ىل �أن 
دولة �الإم��ار�ت منحت هذه �لفئة �لكثري من �الهتمام 
م�شيد� يف هذ� بدور �الأ�شر يف حتديد نوع �الإعاقة �لتي 
ت�شاحب �أبنائهم لتوجيههم �إىل �ملوؤ�ش�شات �لتي ميكن 
�أن ت�شهم يف رعايتهم وتقدمي �لعون �ل�شحي و�لنف�شي 
�أي�شا  ول��ك��ن  �لهمم  الأ���ش��ح��اب  فقط  لي�س  و�مل��ع��ن��وي- 
ت�شهم  �لتي  باالإر�شاد�ت  تزويدهم  خالل  من  الأ�شرهم 

يف متابعة �الأبناء ب�شكل علمي مدرو�س.
����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا مدر�شة  �ل��ت��ي  �الح��ت��ف��ال��ي��ة  ب���د�ي���ة  ويف 
�الأم��ور من  �أولياء  �ل�شد�رة وح�شرها جمع كبري من 
�ملركز ح�شني  ع��ام  ��شتعر�س مدير  و�الأم��ه��ات-  �الآب���اء 
�لعو�شي �خلدمات �لتي تقدم الأ�شحاب �لهمم ومنهم 
فئات �لتوحد- و�الإعاقة �لعقلية �لب�شيطة و�ملتو�شطة- 
�لعالج  وكذلك  �لوظيفي-  �لعالج  خدمات  جانب  �إىل 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي وخ���دم���ات ع���الج م�����ش��اك��ل �ل��ن��ط��ق و�لكالم 
و�لربية �خلا�شة وتعديل �ل�شلوك و�خلدمات �لنف�شية 

وكلها خدمات يحر�س على تقدميها مركز �لنجاح من 
خالل متخ�ش�شني لهم خرب�ت يف هذ� �ملجال.

�أن �شاحب  �لعو�شي-  �ملركز- ح�شني  عام  وق��ال مدير 
�لكعبي-  و�لذي ي�شارك حاليا  �ملركز- عبد� هلل �شامل 
يف مهمة خارج �لدولة تتعلق بفئات �لتوحد و�الإعاقة- 
و�المكانات  باملعد�ت  �ملركز  تزويد  على  د�ئما  يحر�س 

�لتي ميكن �أن ت�شاهم يف �الرتقاء باأ�شحاب �لهمم.

�لعديد  �لهمم  �أ�شحاب  �ملركز من  �أبناء  هذ� وقد قدم 
م��ن �ل��ف��ق��ر�ت �ل��ت��ي ت��وؤك��د قدرتهم على �ل��ت��ج��اوب مع 
�لعالجات �ملقدمة ليكون من بني هذه �لفقر�ت فقرة 
�أ�شعدت  بعناية  و�لتي قدموها  �لع�شكرية  �لربية  عن 
�الآباء  م��ن  �الأم���ور  �أول��ي��اء  مقدمتهم  يف  �حل�شور  ك��ل 

و�الأمهات 
مائة  من  �أك��رث  ��شتغرقت  �لتي  �الحتفالية  نهاية  ويف 

وع�شرون دقيقة قام �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان 
ي��ر�ف��ق��ه م��دي��ر ع��ام �مل��رك��ز وق��ي��اد�ت �مل��رك��ز متمثلة يف 
�لتطوير  ومدير  خري�شات-  منر  �لفني  �لق�شم  مدير 
حم���م���ود م����ه����ر�ن- وم����دي����رة ���ش��ئ��ون �ل��ط��ل��ب��ة عفر�ء 
�إ�شافة  �لهمم  �أ�شحاب  من  �مل�شاركني  بتكرمي  �لغيثي 
معهم  �لتذكارية  �ل�شور  �أخذ  على  معاليه  �إىل حر�س 

مب�شاحبة �أولياء �الأمور.

•• العني - الفجر

�لعيد  مبنا�شبة  �لدولية  �خل��و�رزم��ي  كلية  �حتفلت 
مقر  يف  وطنية  فعاليات  ب��اإق��ام��ة   ،  46 �ل���  �ل��وط��ن��ي 
�ل��ك��ل��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ف��ل��ج ه������ز�ع  يف م��دي��ن��ة �لعني 
�لعامري  رك��ا���س  ب��ن  حممد  ���ش��امل  �ل�شيخ  بح�شور 
�ل�شابق وع��دد من  �لوطني �الحت��ادي  �ملجل�س  ع�شو 
من  وجمع  و�مل�شوؤولني  و�ل�شخ�شيات  �الأك��ادمي��ي��ني 
وعزف  تر�ثية  فقر�ت  �الحتفال  وت�شمن  �لطالب. 
�ملو�شيقى �لع�شكرية و�أنا�شيد ومقطوعات وطنية، كما 
�لعرو�س  �مل�شاركة   �ملد�ر�س  من  عدد  طالب  عر�س 
يف  ق�شائد  و�ألقيت  و�ل�شعبية،  �لر�ثية  و�للوحات 

حب �الإمار�ت . 
�أكد  كلمة  ركا�س  بن  �شامل  �ل�شيخ  �لقي  وباملنا�شبة 
فيها �أن هذه �لذكرى �شتبقى خالدة عرب �لتاريخ، ثم 
�أعترب  كلمة  �لعني  فرع  عثمان مدير  �ألقى  جمدي 
�إحدى  �شكل  �الحت����اد،  م�شرية  يف  �لتعليم  �أن  فيها  
�لركائز �الأ�شا�شية. بدوره �أ�شاد �لدكتور و�ال�س بوند 
�لتقدم  مب�شرية  �خلو�رزمي  لكلية  �لتنفيذي  �ملدير 

�الزدهار يف ربوع دولة �الإمار�ت .
�ملعر�س  بافتتاح  ركا�س  بن  �شامل  �ل�شيخ  قام  بعدها 

�إبد�عات وخرب�ت  �لذي �شم  �لكلية  �لعلمي يف قاعة 
ق��دم  مدير  نهاية �حلفل  و�ل��ط��ال��ب��ات،  ويف  �لطلبة 

�لكلية درعا تذكارية لل�شيخ �شامل بن ركا�س تقدير� 
على رعايته �حتفاالت �لكلية بالعيد �لوطني.

••  العني - الفجر

ن��ظ��م��ت حديقة   ،" ب���ر�ث���ن���ا  " ل��ن��ح��ت��ف��ي  ����ش���ع���ار  حت����ت 
لالحتفال  متنوعة  وطنية  فعاليات  بالعني  �حل��ي��و�ن��ات 
باليوم �لوطني �ل�شاد�س و�الأربعني وذلك يف �أجو�ء مليئة 
�لتاريخ  وعبق  �الأ�شيل  �ل��ر�ث  عر�قة  حيث  و  بالبهجة 
من  �لفرة  يف  للزو�ر  جمانياً  �لدخول  و�شيكون  �ملجيد، 
ظهر�ً   02:00 �ل�شاعة  م��ن   2017 دي�شمرب   3-1
�شل�شلة  07:00 م�شاًء.  ت�شم �الحتفالية  �ل�شاعة  حتى 
�ملو�طنني  جل��م��وع  تتيح  �ل��ت��ي  و�ل��رب�م��ج  �لفعاليات  م��ن 
�مل�شاركة  فر�شة  �شو�ء،  على حد  �لدولة  وزو�ر  و�ملقيمني 
للتعبري عن معاين �لوالء و�العتز�ز بهذ� �لوطن وقيادته 
و�إجناز�ته  �لغني  وتر�ثه  �ملجيد  بتاريخه  فخرهم  وع��ن 
يف  �حلديقة  وتنب�س  �حلياة.  جم��االت  �شتى  يف  �مل�شهودة 
وعرو�شها  وفعالياتها  باأن�شطتها  وتزخر  �لوطني  يومها 
يف  �لعمرية  �لفئات  خمتلف  م��ع  تتنا�شب  �لتي  �جل��ذ�ب��ة 
خ�شي�شاً  تزيينه  مت  �حلديقة  يف  مميز  موقع  من  �أك��رث 
لهذ� �ليوم. وتنظم �حلديقة عرو�شاً م�شرحية وم�شابقات 

م�شوقة، ور�س �لر�شم على �لرمال،ماأكوالت �شعبية ُمعدة 
�لوطن.  حب  يف  �ملغناة  �لق�شائد  وفقرة  �إم��ار�ت��ي��ة،  باأيد 
�أنغام  على  �لعزف  ر�ئعة متمثلة يف  �أن�شطة  تت�شمن  كما 
�آلة �لعود �لتي تبهرنا مو�شيقاه ،وعرو�س مميزة لفرقة 
لالأطفال،  خمتلفة  عمل  ور����س  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �لعيالة 
وحرف يدوية تر�ثية ��شتهرت بها دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف �لقدم مثل �لتلي، و�شناعة �لدمى.
�ملوؤ�ش�شة  عام  مدير  �لهاجري  مبارك  غامن  �شعادة  عرب   
�ملائية يف �لعني بهذه  �لعامة حلديقة �حليو�ن و�الأحياء 
�ملنا�شبة قائاًل: "نحن �شعد�ء باالحتفال باليوم �لوطني 
�ملتنوعة  �لفعاليات  من  كبرية  حزمة  �شي�شم  �لذي   46
من �شاأنها حث �جلمهور �خلارجي  وبالذ�ت زو�ر حديقتنا 
�لتعبري عن حبهم  �مل�شاركة مع بع�شهم �لبع�س يف  على 
تاريخ  على  �لتعرف  خ��الل  من  �لوطن  لهذ�  و�نتمائهم 
�لتي  �لوطنية  وهويته  �الأ�شيلة  وقيمه  �لعريق  دولتنا 
�لطموحات  جت�شد  فهي  �ملجتمع  �شمات  �أه��م  من  تعترب 
�ملجاالت  �الأف���ر�د يف خمتلف  �جن���از�ت  وت��ربز  �مل�شتقبلية 

�لعلمية و�لعملية".

" املجتمعي  الت�سارك  واآفاق  العربية  " اللغة 

جامعة الإمارات تد�سن املنتدى ال�سنوي 
الأول لق�سم اللغة العربية واآدابها

•• العني – الفجر

بالتعاون مع مركز   ، �الإم���ار�ت  بجامعة  و�آد�ب��ه��ا  �لعربية  �للغة  ق�شم  د�شن 
�الإمار�ت الأبحاث �ل�شعادة، �ملنتدى �ل�شنوي لق�شم �للغة �لعربية يف دورته 
كلية  مببنى  �ملجتمعي"،  �لت�شارك  و�آف��اق  �لعربية  �للغة   " بعنو�ن  �الأوىل 
تقنية �ملعلومات يف �حلرم �جلامعي مبدينة �لعني، بح�شور �شعادة �الأ�شتاذ 
�آل مكتوم  �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد  – �ملدير  جمال بن حويرب 
للمعرفة-وكوكبة من علماء �للغة �لعربية من د�خل وخارج �جلامعة وعدد 

من �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�لطلبة.
وتاريخها  �ل�شعوب  هوية  �للغة  �أن  �إىل  كلمته  يف  حويرب  بن  جمال  و�أ�شار 
�ل�شنني، موؤكد�ً  �لتي تتجدد على مر  �للغة �خلالدة  �لذي ال يندثر، وهي 
م��ب��ادر�ت وم�شاريع تدعم وتعزز  �إط��الق  �الإم���ار�ت على  دول��ة  على حر�س 
��شتخد�م �للغة �لعربية يف �ملجاالت كافة، كما تطرق للحديث حول مبادرة 
للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  �أطلقتها  �لتي  "بالعربي" 

بهدف جعل �للغة �لعربية لغة �لعلوم و�ملعرفة.
وبدورها �أكدت �لدكتورة مرمي �ل�شويدي – رئي�س ق�شم �للغة �لعربية – 
على �أهمية تنظيم مثل هذه �ملنتديات �لتي ت�شلط �ل�شوء على �لدور �لعظيم 
للغة �لعربية يف �ملجاالت �ملختلفة وفتح باب �لنقا�س مع �أهل �لعلم و�ملعرفة، 
وب�شر�كة معرفية فاعلة مع مركز �الإمار�ت الأبحاث �ل�شعادة للم�شاهمة يف 
على  نحافظ  �أن  و�أ�شافت" يجب  وكينونتها،  �لعربية  �للغة  على  �حلفاظ 

�للغة �لعربية فهي ت�شبه نخيل �لوطن يف ��شتقامتها و�شموخها."
ناق�س �ملنتدى يف دورته �الأوىل دور �الأدب و�للغة يف حتقيق �ل�شعادة، حيث 
ت�شمن على عدة جل�شات حو�رية حول �ل�شعادة وجتلياتها يف مناذج خمتارة 
من �أدب �ل�شرية �لذ�تية يف �الأدب �لعربي �حلديث، ودور �للغة �الإد�ري��ة يف 
��شتعر��س در��شة حتليلية حول �ل�شحافة  �إىل  حتقيق �ل�شعادة، باالإ�شافة 

بني �ل�شعادة و�لر�كم �ملعريف، و�ل�شعادة يف لغة �خلطاب �ل�شفاهّي.

دائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي حتتفل 
مع موظفيها باليوم الوطني الـ 46

 
•• اأبوظبي - الفجر

ملوظفيها  �حتفااًل  �أم�س  �أبوظبي �شباح  و�ل�شياحة-  �لثقافة  د�ئ��رة  �أقامت   
�ملتحدة يف منارة  �لعربية  �الإم��ار�ت  46 لدولة  �ل�  �ليوم �لوطني  مبنا�شبة 
�ل�شعديات، بح�شور معايل حممد خليفة �ملبارك، رئي�س �لد�ئرة ، و�شعادة 
و�ملوظفني  بالد�ئرة  �لتنفيذيني  و�مل��در�ء  �لد�ئرة،  عام  �شيف غبا�س مدير 

وعائالتهم.
�شل�شلة  �لوطني، وتاله  �لن�شيد  ، وبدء بعزف  ��شتمر �حلفل الأرب��ع �شاعات 
عدة  �ملقابيل  �شقور  فرقة  �أدت  فقد  و�ملعا�شرة،  �لتقليدية  �لعرو�س  من 
�ل�شهرية،  �الإمار�تية  �الإيقاعات  وقع  على  �ل�شعبي  �لعيالة  فن  فقر�ت من 
بينما  �لعود،  على  مو�شيقية  مقطوعات  عدة  ع�شكور  �أحمد  �لفنان  وع��زف 
فيما  �الحتفال،  على  مرحة  �أج���و�ًء  �لبهلو�نية  �لع�شى  على  �مل�شاة  �أ�شفي 
على  �ليابانية للطبول طابعاً حما�شياً  "خر�شة" �الإمار�تية-  �أعطت فرقة 
�لوطنية  �الأغ��اين  �لبلو�شي مبزيج من  �لفنان حمد�ن  تغني  �ملنا�شبة، كما 
ز�ي��د بن  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  باقة من ق�شائد  و�ل�شعبية مبا فيها 

�شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه".
ويف مر�فق  منارة �ل�شعديات �لتي مت حتديثها موؤخر�ً �أقامت �د�رة �لتعليم 
يف �لد�ئرة  جمموعة من ور�س �لعمل �لتفاعلية لت�شميم حقائب ودفاتر 
ر�شم با�شتخد�م �شور مميزة من �الإمار�ت يتم تلوينها يدوياً و�الحتفاظ بها 

ذكرىي �شخ�شية بهذه �ملنا�شبة �لوطنية.
�أبرزها  �ملنا�شبة،  بهذه  قيمة  جو�ئز  �حل�شور  من  موظفاً   46 ح�شد  كما 
�لدولة، وبطاقات  �لفنادق يف  �أرقى  �لعامل وحجوز�ت يف  تذ�كر �شفر حول 
دخول جمانية �إىل عامل فري�ري �أبوظبي، �إىل جانب توزيع بع�س �لهد�يا 

�لتذكارية �لتي حتمل ثيمة �ليوم �لوطني، وغريها من �جلو�ئز �لقّيمة.



من �لطبيعي �أن ناأكل وجبات متفرقة يف مكان �لعمل، �أو 
يف و�شائل �لنقل، �أو خالل م�شاهدة �لتلفزيون... لكن هل 

ميكن �عتبار هذه �لنزعة م�شّرة بال�شحة؟
�لع�شو�ئي بني وجبات  �الأك��ل  �لتغذية من  خ��رب�ء  يحّذر 
�ل�شحية  �مل�شاكل  باعتباره م�شوؤواًل عن  �لرئي�شة  �لطعام 
و�شواًل  �ل�شكري  ت�شبب  �لتي  �لبد�نة  من  ب��دء�ً  �ملحتملة، 

�إىل �رتفاع �لكول�شتول.
مع تو�ّشع ظاهرة �لبد�نة بني �لنا�س، يزيد �لقلق �ل�شائد يف 
�الأو�شاط �لطبية. حتى علماء �لنف�س يظنون �أن 
هذه �لنزعة تك�شف �شلوكاً قهرياً ميّهد 
م�شتقبلية  ع�����ش��ب��ي��ة  ال���ش��ط��ر�ب��ات 

ترتبط بالنظام �لغذ�ئي.
�أال  ي�����ش��ع��ب  �ل��و���ش��ع،  ه���ذ�  �إز�ء 
ب��ال��ذن��ب حني  �ل��ن��ا���س  ي�شعر 
�لطريقة.  ب��ه��ذه  ي��اأك��ل��ون 
�لفرد  �ل���ت���زم  �إذ�  ل��ك��ن 
ب���ك���م���ي���ة حم���������ددة من 
�ل�������ش���ع���ر�ت �حل����ر�ري����ة 
يومياً، ال �أهمية لطريقة 
�ليوم  م����ّر  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا 
�ل�شخ�س  ذل��ك  يلّبي  د�م  ما 
تتعلق  ب����ال����ت����ايل  ح����اج����ات����ه. 
�ملخاطر �لفعلية بامليل �إىل تناول 
كميات فائ�شة بني وجبات �لطعام 
�أو  �ل���ز�ئ���د،  �ل����وزن  م�شكلة  وت��ر���ش��ي��خ 
�إىل من���ط غذ�ئي  �ل��ن��ه��ج  ه���ذ�  حت��وي��ل 
ت��و�زن �جل�شم.  د�ئ��م وح�شري و�ختالل 
على  �لغذ�ئية  �لكميات  ن��وزع  �أن  ي�شعب 

على  توزيعها  �شيكون  ل��ذ�  �أ���ش��اًل،  يومية  وج��ب��ات  ث��الث 
�حت�شاب  ي�شعب  كذلك  م�شتحيل.  �شبه  ح�ش�س  ثماين 
تكون  ق��د  �لكميات  �أ�شغر  الأن  ب��دق��ة  �حل�ش�س  حم��ت��وى 

د�شمة جد�ً،
 ما يزيد �مليل �إىل �الأكل و�كت�شاب �لوزن.

على �شعيد �آخر، تربز م�شكلة �شلوكية: حني ننكر �أننا ناأكل 
ع�شو�ئياً بني وجبات �لطعام، ي�شبح هذ� �ل�شلوك تلقائياً 
مع مرور �لوقت وتختلط مفاهيم �جلوع و�لرغبة يف �الأكل 
و�ل�شبع. ي�شبح هذ� �مليل حينها و�شيلة للهرب من �الأفكار 
و�لعو�طف �ل�شلبية الأن �الأكل �أثناء م�شاهدة �لتلفزيون �أو 

قر�ءة كتاب ي�شمح بتخفيف �ل�شغوط و�لتوتر.

هل من اآثار يف ال�سحة؟
�لع�شو�ئي، ال مفر من  �الأك��ل  �إىل  حني ال نعرف مبيلنا 
و�شرعان  مبا�شرة  غري  بطريقة  �لنزعة  ه��ذه  تر�شخ  �أن 
�إىل  �ملطاف  نهاية  يف  ت��وؤدي  غذ�ئية  ��شطر�بات  تنتج  ما 

�كت�شاب وزن ز�ئد. 
�إىل  �الأول مبيله  �ملقام  �ل�شخ�س يف  �أن يعرف  لذ� يجب 
نف�شية  ��شطر�بات  �أي  �لطعام لتجنب  �الأك��ل بني وجبات 

�أو �شحية.
 لن يطرح هذ� �ل�شلوك م�شكلة طاملا ُت�شتهلَك وجبة خفيفة 

بد�عي �جلوع قبل موعد �لوجبة �لرئي�شة. 
ي��وؤدي حتماً  لكنه  �ل�شحة �شئياًل  �مليل يف  �أث��ر هذ�  يبقى 
�إىل زيادة �حتمال ت�شو�س �الأ�شنان الأن تناول �أب�شط كمية 
من �لطعام يزيد �الإف��ر�ز�ت �حلم�شية �لتي تهاجم مينا 

�الأ�شنان. 
بعد  �الأ���ش��ن��ان  تنظيف  على  نحر�س  �أن  �الأف�شل  م��ن  ل��ذ� 

تناول �أية وجبة.

من ح�شن �حلظ �أن باإمكانك ت�شخي�س هذه �مل�شاكل ب�شهولة باأد�ء مترين 
�ملركبة  �حلركة  هذه  تتطّلب  ر�أ�شك.  فوق  وزن��اً  حتمل  و�أن��ت  �لقرف�شاء 

عمل ع�شالت �جل�شم كافة بتناغم وتربز يف �حلال �ملناطق 
�أو تلك �ل�شعيفة �لتي  �مل�شدودة �لتي حتتاج �إىل مط 

حتتاج �إىل تقوية، 
�أغ��وي��الر، حما�شر متخ�ش�س  �آل��ن  ي�شري  ح�شبما 
كاروالينا  جامعة  يف  و�لريا�شة  �لتمرن  علوم  يف 

�ل�شمالية يف منطقة ت�شابيل هيل.
 �خترب نف�شك باالعتماد على �لتوجيهات �ملدرجة 

���ش��روري��ة يف  تفا�شيل  �أي  ع���ّدل  ث��م  �أدن�����اه، 
متارينك.

�أ�ش�س  ت�����ش��ح��ي��ح  �أن  يف  ���ش��ك  وال   
ت����ر�ه����ا  ال  �ل�����ت�����ي  ت�������و�زن�������ك 

�حل�شول  يف  �شي�شاعدك 
�أف�شل  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 

م�����ن ت���دري���ب���ك 
وي�����ح�����ول 

دون تعر�شك الإ�شابات يف �مل�شتقبل.

الظهر م�ستقيم:
�أو  مقو�س  ظهرك  �أن  الحظت  �إذ�  م�شتقيماً:  ظهرك  يكن  مل  �إن 
�لعر�شية  �لظهرية  �لع�شالت  ع��ادة  �ل�شبب  يكون  حم���دودب، 

�مل�شدودة و�جلذع �ل�شعيف.
- �حلل: �دفع �جلزء �لعلوي من

ظهرك وع�شالتك �لعر�شية �إىل �ال�شرخاء بالدحرجة على 
ع�شالت  ت�شتهدف  �أن  ح��اول  �الإ�شفنج.  من  ��شطو�نية  و���ش��ادة 
�تخذ  �مللتفة:  بالنك  حركات  ب��اأد�ء  و�الأفقية  �لعميقة  �لبطن 
مترين  و�شعية 
ب������الن������ك 
�أِدر  ث������م 
����ش���درك 
ىل  �إ
�ل������ي������م������ني، 
قلياًل،  ت��وق��ف 
و�أدره جمدد�ً �إىل 

�لي�شار.

ال�سدر م�ستقيم:
هذه  يف  م�شتقيماً:  �شدرك  يكن  مل  �إن 
و�لوركني  �لفخذين  ع�شالت  ت��ك��ون  �حل���ال، 

م�شدودة و�لردفني �شعيفتني.
�إىل  �ل��ورك��ني و�ل��ردف��ني و�دفعها  - �حل��ل: م��ط ع�شالت 

�ال�شرخاء بدحرجتها على و�شادة ��شطو�نية من �الإ�شفنج. 
تن�شط  ك��ي   )hip bridges( �مل��وؤخ��رة  رف��ع  بتمرين  ق��م  ك��ذل��ك 
ع�شالت �لردفني: متدد على ظهرك على �الأر�س، و�أطِو ركبتيك، و�أبِق 

قدميك على �الأر�س.
 �رفع وركيك قدر ما ت�شتطيع، وتوقف لب�شع ثو�ٍن، ثم �أخف�شهما. كّرر 

هذه �حلركة مر�ت عدة.

الذراعان م�ستقيمتان:
�لع�شالت  �إن مل تكن ذر�ع��اك م�شتقيمتني: يف ه��ذه �حل��ال، تكون 
�ل��ك��ب��رية م�شدودة  �ل��ب��ط��ن��ي��ة  �ل��ع��ر���ش��ي��ة و�ل��ع�����ش��الت  �ل��ظ��ه��ري��ة 

و�لع�شالت �شبه �ملنحرفة �شعيفة.
- �حل����ل: �دف����ع �ل��ع�����ش��الت �ل��ظ��ه��ري��ة �ل��ع��ر���ش��ي��ة و�ل�����ش��در �إىل 
ثم  �الإ�شفنج،  من  ��شطو�نية  و�شادة  على  بالدحرجة  �ال�شرخاء 

قم بتمارين فتح �ل�شدر. 
على �شبيل �ملثال،

 قف �أمام باب مفتوح، �شع يديك على عار�شتي �لباب، و�نحِن �إىل 

�الأمام. 
بو�شعية  بالقيام  �ملنحرفة  �شبه  �لع�شالت  م��ّرن  كذلك 

�شوبرمان )متّدد على بطنك ومّد يديك فوق ر�أ�شك، 
ثم �رفع ذر�عيك، ور�أ�شك، و�شدرك وتوقف قلياًل. 

�أخف�شها وكرر هذه �حلركة(.

ال��ف��خ��ذان م��وازي��ت��ان ل���الأر����ص على 
االأقل:

�إن مل تكن فخذ�ك مو�زيتني لالأر�س: قد 
يكون مدى �حلركة �الأعمق جديد�ً بالن�شبة 

�إليك.
�لع�شالت  ذ�ك�����رة  ت��ب��ن��ي  �أن  ع��ل��ي��ك  ل��ذل��ك 

لتبلغه.
�أك��رث يف متارين  �أن تنخف�س  - �حل��ل: ح��اول 

�لقرف�شاء م�شتخدماً طابة طبية. �شع �لطابة 
ع��ن��د م�����ش��ت��وى ورك���ي���ك ب���ني ظ��ه��رك و�جل�����د�ر. 

حافظ على �لو�شعية �الأكرث �نخفا�شاً مدة خم�س 
ثو�ٍن.

العقبان مال�سقان لالأر�ص:
�إن مل يكن عقباك مال�شقني لالأر�س: رمبا يعود ذلك 

�أو �إىل  �أو حركتك �شيئة  �إىل �أن ع�شالت �لردفني م�شدودة 
�الثنني معاً.

�ال�شرخاء  �إىل  و�دف���ع���ه���ا  �ل���ردف���ني  ع�����ش��الت  م����ّط  �حل����ل:   -
�شرى،  )ك��م��ا  �الإ���ش��ف��ن��ج  م��ن  ��شطو�نية  و���ش��ادة  ب��ال��دح��رج��ة على 

عملية �لدحرجة هذه بالغة �الأهمية(.
على  ال  �لعقبني  على  ترتكز  �لتي  �لقرف�شاء  بتمارين  ذل��ك  بعد  قم 

منت�شف �لقدمني �أو روؤو�س �الأ�شابع.
 كذلك رّكز �أثناء �لقيادة على �إرجاع وركيك �إىل �خللف قدر �الإمكان.

قم باختبار القرف�ساء
قم بتمرين �لقرف�شاء و�أنت تقف �أمام مر�آة عاري �ل�شاقني. كرره خم�س 

مر�ت و�أنت تو�جه �ملر�آة وخم�شاً �أخرى و�ملر�آة �إىل جانبك. 
�أبطئ قدر �الإمكان وتنبه لطريقة تفاعل ج�شمك.

الأن  �نخف�شت  كلما  �أك���رب  تعوي�س  عمليات  )���ش��رى  �أغ��وي��الر:  ي��ذك��ر   
ع��ل��ى �حلركة  ل��ل��ح��ف��اظ  �أ���ش��د  �أك����رب وق����وة  �إىل م��رون��ة  ي��ح��ت��اج  ج�شمك 

�ل�شحيحة(.
�إذ� بدت لك �إحدى هذه �حلركات غري متقنة، 

فقد تكون هذه جمرد هفوة.
ن�شائح  على  فاعتمد  �حل��رك��ات،  ك��ل  يف  ذ�ت��ه��ا  �مل�شكلة  �إذ� الح��ظ��ت  �أم���ا   

�أغويالر لت�شححها.

�شحة وتغذية

23

الدراجة،  وتركب  وترك�ص،  االأثقال،  ترفع  رمبا 
وت�سارك اأحيانًا يف �سفوف ريا�سية، وتبذل ق�سارى 
جهدك لتحافظ على لياقتك البدنية. اإال اأن ذلك 
ال يعني اأن ع�سالت ج�سمك كافة حتظى باالهتمام 
الذي حتتاج اإليه. على �سبيل املثال، قد تكون وركاك 
م�سدودتني )ما ُي�سعف ردفيك( اأو ع�سالت جذعك 

طرية )ما يعني اأن ظهرك م�سدود قلياًل(.

الأكل بني وجبات 
الطعام .. اجعله متوازنا

ت�سحح ا�س�ص توازن ج�سمك

مترين القرف�ساء.. للح�سول على نتائج اأف�سل من تدريبك
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العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�زيز كويف �شوب

 رخ�شة رقم:CN 1075362 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممود �حمد حممود ��شماعيل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممود �حمد حممود ��شماعيل من 1٠٠% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد جمعه �شامل جمعه بوخدوي %51

تعديل وكيل خدمات/حذف علي �ل�شيد من�شور قا�شم �لها�شمي
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 15٠٠٠٠

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ �زيز كويف �شوب
�ىل/�زيز كويف �شوب ذ.م.م 

AZIZ COFFEE SHOP LLC

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة المكو �لفنية �جلديدة

 رخ�شة رقم:CN 1001210 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد جمعه مرزوق �ل�شام�شي %47

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ف�شلون علي �حمد %4
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فادي غالب ع�شاف %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة �شعيد جمعه مرزوق �ل�شام�شي
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة ٠.78*1.٢٠ �ىل 5٠.٠*٠.٢٠

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة المكو �لفنية �جلديدة

LAMCO NEW TECHNICAL ESTABLISHMENT
�ىل/المكو �لفنية �جلديدة ذ.م.م

LAMCO NEW TECHNICAL LLC
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

الغاء اعالن �سابق
�لرخ�شة  �القت�شادية بخ�شو�س  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
لتجارة  �خلتم  �لتجاري  باال�شم   CN رقم:1008185 
مالب�س �الطفال بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رويال �وركيد لالن�شاء و�لتعمري ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 2098496 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد خالد �نور �لقا�شي �نور �لقا�شي ٢5%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد ر��شد �لظاهري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة من�شور عبد�لرحمن فور�ين ٢4%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد �نور �لقا�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد �شامل علي حممد �حلو�شني

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف من�شور عبد�لرحمن فور�ين

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ديزرت �شادو لل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 2143698 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �حمد عبيد جمعه �ملرزوقي %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ز�يد �شاوى باروت �حلر��شى
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شلفر �شبون خلدمات 

�لتموين رخ�شة رقم:CN 2023967 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة طاهر ح�شن �حمد طاهر %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لقادر علوي �حمد نا�شر �لعفيفي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
للخياطة  �ب  �ل�ش�����ادة/ليفل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لذكية رخ�شة رقم:CN 1261183 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة منى �شعيد خدوم �شنقور �لزعابي %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف �شعيد خدوم �شنقور �لزعابي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�الن�شاري لل�شر�فه ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1022452 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة علي �بو �حل�شن �الن�شاري 38875.٢%

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عي�شى علي �بو �حل�شن �الن�شاري من 16.3% �ىل ٠775.٢1%
تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد علي �الن�شاري من ٢7.3% �ىل %3٢.٠775

تعديل ن�شب �ل�شركاء/فوؤ�د علي �بو �حل�شن �الن�شاري من 19.8% �ىل ٢4.5775%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرمي علي �بو �حل�شن �الن�شاري 38875.٢%
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ر��شد علي �بو �حل�شن �الن�شاري من 9.3% �ىل ٠775.%14

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شديقة مرت�شى علي %3.41٢5
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �بو �حل�شن حممد ح�شني �الن�شاري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

مطعم وم�ساوي جونية- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �الد�رية  و�ال�شت�شار�ت 

�جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ل�شادر بتاريخ
٢٠17/11/٢3 بحل وت�شفية �شركة

 مطعم وم�ساوي جونية- ذ م م
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   ٠٢6716٠55 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب 
�ل�شياحي  ٠٢6716٠54 �س.ب 53181 �بوظبي بالنادي 
بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم 
)4٠3( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

فايرب هوم للمقاولت- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية  و�ال�شت�شار�ت �الد�رية 
�لعمومية غري �لعادية �ل�شادر بتاريخ ٢٠17/11/٢6 بحل 

وت�شفية �شركة
 فايرب هوم للمقاوالت - ذ م م

فعلى من لدية �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعني هاتف رقم ٠٢6716٠55 فاك�س ٠٢6716٠54 
�شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم )4٠3( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذ� �العالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
خلياطة  �ل�ش�����ادة/�شوفيا  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وتطريز �ملالب�س �لن�شائية
 رخ�شة رقم:CN 1097542 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد حمد حممد خلفان �ملزروعي %1٠٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل حممد �شامل �خلنبوين �ل�شحي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�لفجر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2276088:ل�شاطع للحد�ه رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميرو بيلد�ر�س لل�شيانة �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1947605 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حميد حممد ر�شيد الل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حميد حممد ر�شيد الل من 1٠٠% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �مينول �ال�شالم حممد باديول علم %49

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 15٠٠٠٠
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ ميرو بيلد�ر�س لل�شيانة �لعامة

METRO BUILDERS GENERAL MAINTENANCE
�ىل/ميرو بيلد�ر�س لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 

METRO BUILDERS GENERAL MAINTENANCE LLC
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرغد �ملا�شي للمعد�ت �لفنية و�ل�شناعية 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1434703 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد عبده كامل مر�شي �حمد �لعامري %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني حممد ح�شني ح�شن
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مي حممد ح�شني عبود
تعديل �شكل قانوين/

 �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

بينتلي بي�سرتو اند بار- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �الد�رية  و�ال�شت�شار�ت 
بتاريخ  �ل�شادر  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

٢٠17/11/16 بحل وت�شفية �شركة
 بينتلي بي�سرتو اند بار - ذ م م

�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   ٠٢6716٠55 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب 
�ل�شياحي  ٠٢6716٠54 �س.ب 53181 �بوظبي بالنادي 
بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )4( مكتب رقم 
)4٠3( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك:�ن�شباير لالد�ر�ت �لريا�شية

 inspire sports : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :٢8٠584     بتاريخ : 5/٢٠17/1٠

با�ش������م :�ن�شباير لالد�ر�ت �لريا�شية
وعنو�نه: �شارع �لفالح �بوظبي �س.ب: 63767 هاتف: ٠5٠4447169 
management @ inspirestortrs.ae :لربيد �اللكروين�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 �د�رة وت�شغيل �الندية و�مل�شناأت �لريا�شية.
و�شف �لعالمة:��شم باللغة �الجنليزية.

و )sport( كال على حد�   )inspire( لكلمتني� ��شتخد�م  �ملطالبة بحق ح�شري عن  �ال�شر�طات:عدم 
مبعزل عن �لعالمة وباالو�شاع �الخرى العتبارهما كلمتني �شائعينت �ال�شنخد�م يف �لفئة.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  30  نوفمرب 2017 العدد 12187

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�ملميز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لقطع غيار �جهزة �لتربيد و�لتكييف
رخ�شة رقم:CN 1500954 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملجموعة 

�ملتحدة للهند�شة و�لتجارة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1176531 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
لت�شليح  تو�م  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الت �لن�شخ  رخ�شة رقم:CN 1128471 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شريفه خمي�س ر��شد �شيف �لكلباين %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شيف ر��شد �شيف �لكلباين
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
�لورد  عطر  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للرجال  رخ�شة رقم:CN 1797785 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي حممد عبد�هلل مر�د �لبلو�شي %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن حممد عبد�لغفور �لهاوي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكفاءة لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1023805 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ما�شر كول للتكيف و�لتربيد

 رخ�شة رقم:CN 1346452 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة ما�شر كول للتكيف و�لتربيد

MASTER COOL AIR CONDITIONING & REFRIGERATION EST

�ىل/ما�شر كول تك للمقاوالت �لعامه 

MASTER COOL TECH GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )41٠٠٠٠٢(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )43٢99٠٢(

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�ل�شاحل �ل�شرقي لركيب �حلجر و�لرخام
رخ�شة رقم:CN 1174043 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمالت جميل للعطور  

رخ�شة رقم:CN 1103197 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خريول حازي عبد�مللك %1٠٠

تعديل وكيل خدمات/��شافة �شيف حمد�ن نا�شر �شيف �لري�شي
تعديل وكيل خدمات/حذف �شيف حمد�ن نا�شر �شيف �لري�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مزيب �ال�شالم حازي عبد�مللك

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ينفيكون للطاقة

رخ�شة رقم:CN 1132230 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة وليد حمد�ن حممد علي �لبلو�شي %1٠٠
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد علي حمر عني �لدرمكي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 1٠118٢      بتاريخ: 17 / 1٠ / ٢٠٠7                   
با�ش��م:  �س. توم�شون للتجارة �لدولية ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب 17166، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ل��ل��ح��وم و�الأ���ش��م��اك وحل���وم �ل��دو�ج��ن و�ل�����ش��ي��د، خ��ال���ش��ات �ل��ل��ح��وم، ف��و�ك��ه )جيلي( 
�لزيوت  �حلليب،  ومنتجات  و�حلليب  �لبي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وف��و�ك��ه  وم��رب��ي��ات 

و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل.
�لو�قعة بالفئة : ٢9

و�مل�شجلة حتت رقم : ) 98375 (  بتاريخ :  13 /  1٢ /  ٢٠٠9
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف :  17 / 1٠ / ٢٠17            وحتى تاريخ :   17 /  1٠ /  ٢٠٢7       
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  30  نوفمرب 2017 العدد 12187

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 1٠1183      بتاريخ: 17 / 1٠ / ٢٠٠7                   
با�ش��م:  �س. توم�شون للتجارة �لدولية ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب 17166، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�ل�شكرو�الأرز و�لتابيوكا و�ل�شاغو و�لنب �الإ�شطناعي؛ �لدقيق 
و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ 
�خلل  �خل����ردل؛  �مل��ل��ح؛  �خل��ب��ي��ز؛  وم�شحوق  �خل��م��رية  �الأ����ش���ود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل 

و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج.
�لو�قعة بالفئة : 3٠

و�مل�شجلة حتت رقم : ) 98376 (  بتاريخ :  13 /  1٢ /  ٢٠٠9
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف : 17 / 1٠ / ٢٠17            وحتى تاريخ :   17 /  1٠ /  ٢٠٢7        
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  30  نوفمرب 2017 العدد 12187

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن ن�شر �لتعديالت �ملو�شحة        
�أدناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 97٠5٢            بتاريخ : ٠3  / ٠7  /  ٢٠٠7م
�مل�شجلة حتت رقم:  91٠86           بتاريخ : 17  / ٠8  /  ٢٠٠8م         

با�ش��م : جمموعة �شركات �ل�شفري
وعنو�نه : � �س ب : ٢٢3٢٠ ،  هاتف: 53٢5353 ٠6    

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�ملفرو�شات  و�الأنتيكات  �لكال�شيكي  �الأث��اث  وبالتحيد  �ملنتجات  من  متنوعة  جمموعة  جتميع 
�ملنزلية و�لتجهيز�ت، ومعد�ت �حلد�ئق و�أدو�ت �ملائدة و�أدو�ت �لطبخ وذلك لتمكني �لزبائن من 

معاينتها و�شر�ءها عند �حلاجة
�لو�ق�عة بالفئة:35

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )   81   ( – )  14   /   ٠5   / ٢٠٠8 م (
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

 جتميع جمموعة من �ملنتجات لتمكني �لزبائن من ��شتعر��شها و�شر�ءها ب�شهولة من حمالت 
�ل�شوبرماركت، جمموعات �ملخازن، متاجر �الأق�شام، حمالت �لت�شوق و�ملعار�س

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  30  نوفمرب 2017 العدد 12187

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن ن�شر �لتعديالت �ملو�شحة       
�أدناه على طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:  ٢٢٠568        
    بتاريخ :      3٠   /   11  /     ٢٠14م

�مل�شجلة حتت رقم:  ٢٢٢٠568          بتاريخ : 3٠  / 11 / ٢٠14م       
با�ش��م : تر�فيزى جي �ل تي 

وعنو�نه : � وح��دة رقم ٢�ت�����س٠6- 45-طابق رقم 6-مبنى رقم ٢-�ر���س رق���م55٠-554 م دم �س 
م  ع  –دبي-� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنقل و تخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحالت و �ل�شفر

�لو�ق�عة بالفئة: 39 
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )   15٠   ( – )  3   /   3   / ٢٠15 م (

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
و�شف �لعالمة هي عبارة عن كلمة holidayme مكتوبة بللغة �لالتنية و باللون �ال�شود

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  30  نوفمرب 2017 العدد 12187

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك:�س �نكو ليمتد
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة بالرقم :٢3169
با�ش������م :�س �نكو ليمتد

وعنو�نه:�بوظبي - �س.ب:3٢78
بتاريخ:1/٢/1998 و�مل�شجلة حتت �لرقم:13611 

�سورة العالمة

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ 
وحتى تاريخ: . �نتهاء �حلماية يف: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  30  نوفمرب 2017 العدد 12187

منوذج اعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�مار�تي 21 كافيه ذ.م.م

 PIDZZA �طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : بيدز
�ملودعة بالرقم :٢6947٠     بتاريخ : ٢٠17/3/9

با�ش������م :�مار�تي 21 كافيه ذ.م.م
وعنو�نه:�بوظبي - �شارع �لنجده - هاتف:٠5٠44433٢8 - فاك�س:٠5٠44433٢8 

AMAR.SALLAM@outlook.COM :شندوق �لربيد:71366 -   �مييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفري �الطعمة و�مل�شروبات ، �اليو�ء 
�ملوؤقت.

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة PIDZZA مكتوبة باللغة �لالتينية بطريقة مميزة 
ويتو�شطها كلمة بيدز� باللغة �لعربية و�لعالمة باللونني �البي�س و�ال�شود.

�ال�شر�طات:.
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )3٠(  يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  30  نوفمرب 2017 العدد 12187

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3001 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- جريت هو�شبيتاليتي لال�شتثمار �س.ذ.م.م جمهول 
حم���ل �الق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ف��ري�����س �ك�����ش��رب���س ������س.ذ.م.م 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد  كنعان  وميثله:�شمري حليم 
دره��م �ىل  وق��دره )154٠71.94(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3552 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ي����ورو ����ش��ي��ا ال���ش��ت�����ش��ار�ت �الد�ري������ة - ومي��ث��ل��ه��ا/
بر�بهاكار�ن ري�شيكي�شان جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله  ��شانور �كابور قا�شي قد 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )491٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة   وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3254 تنفيذ جتاري
�لفنية  و�خل��دم��ات  �لت�شميم  الع��م��ال  ه��ب  �وت  فيت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 - للعقار�ت  �لتنفيذ/�قر�  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
موؤ�ش�شة فردية قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )185373( درهم بف�شخ عقد �ملقاولة �ملربم بني 
فان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  عليها  �ملتد�عي  ط��ريف 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1566 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1-  �ور�ك���ل خل��دم��ات رج��ال �الع��م��ال  جمهول حمل 
عليكم  �أق��ام  قد  ب��اه��ادور جاربوجا   �لتنفيذ/بام  �ن طالب  �الق��ام��ة مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)491٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3587 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيخ غالم كوثر حممد �فتاب �لدين جمهول حمل 
ذ.م.م  �لعمالة  خلدمات  باحل�شا  �لتنفيذ/�شركة  طالب  �ن  مبا  �القامة 
وميثله:ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )154٠56( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3554 تنفيذ جتاري
تولينتينو جمهول  ك��اج��ومي��ب��ال  ك��ات��ري��ن  م��اري��ا  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�س.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة    �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )655٠5.79(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1648 تنفيذ مدين  
����ش��ف��ه��اين  جمهول  ����ش���ده/1-  علي ر���ش��ا حممد غ��ف��ر�ين  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جميد ر�شا غفور فاقدي  قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة  .وعليه  �لتنفيذ  وق��دره )51٢٢٢4( دره��م �ىل طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1737  ا�شتئناف عمايل    

حمل  جمهول  لل�شيد�ت   �لعمر  زي��ن  �شالون   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / حنان بلمقدمة  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر 

بالدعوى رقم ٢٠17/19٠1 عمايل جزئي بتاريخ:٢٠17/9/7     
وحددت لها جل�شه يوم �الحد  �ملو�فق ٢٠17/1٢/17 �ل�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2016  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- بيج بر�ندز فاكتوري �آوت لت �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / ديلهان مارك دي �شيلفا  قد ��شتاأنف/ �حلكم 
�ل�شادر بالدعوى رقم ٢٠17/8561 عمايل جزئي بتاريخ:٢٠17/11/9     

 11.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠17/1٢/11 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�شباحا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
دائرة الرا�شي والأمالك

اعالن حكم غيابي بالن�شر 
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 2017/8193   جتاري اإيجارات    

�ملحكوم له طالب �العالن /  حممد �إ�شماعيل عبا�س �إ�شماعيل �خلوري 
�لعنو�ن : �بوظبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنهما /  بار�فا الأعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي - �س ذ م م 
�لعنو�ن : جمهول حمل �القامة  

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة ٢7/٢٠17/11    
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  �لز�م �ملدعي عليه : 

1 - �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شلميها للمدعي خاليا من �شو�غلها 
٢- �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د بدل �اليجار 35974 درهم للفرة من ٢٠17/5/1٠ وحتى ٢٠17/9/9 

3- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د قيمة �ل�شيك �يجار مبلغ ٢698٠ درهم 
4- �لز�م �ملدعي عليها بان ت�شلم للمدعي ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للفو�تري �مل�شتحقة على �ملاأجور 

حتى تاريخ �الخالء �لفعلي 
5- �لز�م �ملدعي عليها مبا ي�شتجد من �يجار بو�قع 1٠79٢3 درهم �شنويا من تاريخ ٢٠17/9/1٠ وحتى 

�الخالء �لتام 
6- �لز�م �ملدعي عليها مب�شروفات �لدعوى  

وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم 
باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �شفرت
م���ه���اك   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�شاجنانى،  �شاهد  خديجة 
������ش�����ريالن�����ك�����ا �جل���ن�������ش���ي���ة 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
)2178778( من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/5238618 

فقدان جواز �شفرت
ف���ق���د �مل������دع������و/  �ن�����در�ن�����ى 
�شوبا�شينغى موديان�شيالجى 
�شريالنكا   ، م���ي���د�ج���ي���د�ر�  
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )2305397(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �شريالنكا  ب�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.   
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اأ�سواق عجمان خالية من الب�سائع 
املقلدة اخلا�سة باليوم الوطني 

•• عجمان-وام:

تفتي�شية  حمالت  تنفيذ  عن  عجمان  يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  ك�شف 
وزي��ار�ت ميد�نية منذ بد�ية �شهر نوفمرب �جل��اري من �لعام �حلايل على 
م�شتلزمات  ببيع  ل��ه��ا  و�مل��رخ�����س  �ملتخ�ش�شة  و�الأ����ش���و�ق  �مل��ح��ال  خمتلف 
�الأعالم و�لزينة و�لزي �لع�شكري �ملتعلق باليوم �لوطني، موؤكدة خلو تلك 
�ملر�كز من �أي �شلع �أو ب�شائع مقلدة مت �لرويج لها �أو حماولة بيعها خالل 

�لفرة �ملذكورة.
يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر  �لنعيمي  عي�شى  علي  و�أو���ش��ح 
�لرقابة  الإد�رة  تابعة  متخ�ش�شة  ميد�نية  ف��رق  ت�شكيل  مت  �أن���ه  عجمان 
وحماية �مل�شتهلك و�لقيام بعدة حمالت تفتي�شية مفاجئة على مد�ر �ل15 
يوما �ملا�شية وتوزيع �للجان يف خمتلف �ملناطق �لتي �شملت مركز �ملدينة 

لعجمان ومنطقتي م�شفوت و�ملنامة.
وبني �أن �إجر�ء�ت مكافحة �لغ�س �لتجاري تعترب من �ملهام و�الخت�شا�شات 
وحماية  �لرقابة  �إد�رة  تعمل  حيث  �القت�شادية  �لتنمية  لد�ئرة  �الأ�شا�شية 
�لوعي �ال�شتهالكي ملو�طني  لن�شر  بالد�ئرة على و�شع �خلطط  �مل�شتهلك 
و�الأم���ان  �لثقة  تعزيز  على  تعمل  كما  ���ش��و�ء  ح��د  على  و�ملقيمني  �ل��دول��ة 

�لتجاري لدى �مل�شتهلكني.
و�أكد علي عي�شى �لنعيمي �لعمل على تطبيق �لقانون وحماية �مل�شتهلكني 
..مو�شحا �ن هاذ� يتم من خالل �لتعاون مع �مل�شتهلكني و�جلمهور �لكرمي 
للم�شتهلكني  �لتجاري حيث ميكن  �لغ�س  �أ�شكال  �شكل من  �أي  يف مكافحة 
 80055 �ملجاين  �لرقم  على  �لد�ئرة  لدى  �الت�شال  �لتو��شل مع مركز 
و�الب�����الغ ع��ن ���ش��ك��و�ه��م ب��ه��ذ� �خل�����ش��و���س �أو م��ن خ���الل م��وق��ع �لد�ئرة 

�الإلكروين.
�مل�شتهلك  وحماية  �لرقابة  �إد�رة  خ��الل  م��ن  تقوم  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
بالتعاون �مل�شرك مع �جلهات ذ�ت �الخت�شا�س مبكافحة �لغ�س �لتجاري 

لتنظيم حمالت تفتي�شية وتوعوية م�شركة وب�شورة دورية.

دبي لال�ستثمار تقرر رفع �سقف 
امللكية الأجنبية اإىل 49 باملائة 

•• دبي -وام: 

من  �ل�شركة  يف  �الأجنبية  �مللكية  �شقف  رف��ع  ع��ن  لال�شتثمار  دب��ي  �أعلنت 
%35 �إىل %49 وذلك بعد مو�فقة �مل�شاهمني على �ملقرح خالل �جتماع 

�جلمعية �لعمومية �لذي عقد �م�س.
لالأمام من جانب  %49 خطوة  �إىل  �الأجنبية  �مللكية  �شقف  رفع  ويعترب 
دبي لال�شتثمار لالنفتاح على �مل�شتثمرين �لدوليني حيث يكت�شب �القر�ح 
 MSCI أهمية خا�شة بعد �إ�شافة �أ�شهم دبي لال�شتثمار موؤخًر� �إىل موؤ�شر�

لالأ�شو�ق �لنا�شئة.
 - دبي لال�شتثمار  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �ملزروعي  فار�س غامن  �شهيل  وق��ال 
�الأجنبية  �مللكية  �ق��ر�ح رفع �شقف  �إن   - �لعمومية  �أم��ام �جتماع �جلمعية 
�إىل 49 باملائة من ر�أ�س �ملال يهدف �إىل ت�شجيع ملكية �الأ�شهم �أمام �ملزيد 
من �مل�شتثمرين �الأجانب ال�شيما و�أن �ل�شركة ترى وجود رغبة حقيقية من 
قبلهم على �ال�شتثمار لكنها كانت مقيدة باإبقاء �حلد �الأق�شى عند م�شتوى 

35 باملائة .
�لقانون  مع  �الأجنبية  �مللكية  �شقف  برفع  �خلا�س  �لقر�ر  �أحكام  وتتما�شى 
�الحتادي رقم /2/ ل�شنة 2015 �ملتعلق بال�شركات �لتجارية وكانت ن�شبة 
�مللكية �الأجنبية يف �أ�شهم دبي لال�شتثمار 20 باملائة منذ �إدر�جها يف �شوق 
 35 �إىل  2014 حني مت رفعها  �لعام  2000 وحتى  �لعام  �مل��ايل يف  دب��ي 

باملائة .

مادورو يعلن ا�ستعداده لوقف
 بيع النفط اىل الوليات املتحدة 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

�أعرب �لرئي�س �لفنزويلي نيكوال�س مادورو عن ��شتعد�ده لوقف بيع �لنفط 
�ىل �لواليات �ملتحدة �لتي تزودها ب� 750 �لف برميل يف �ليوم وذلك على 

خلفية توتر �شديد بني �لبلدين.
و�شرح مادورو خالل مر��شم تويل �جلرن�ل مانويل كيفيدو رئا�شة �شركة 
�لنفط �حلكومية “عندما ال يعودون يريدون �ن نبيعهم نفطنا ... �شنبيعه 

كله يف �آ�شيا، ال م�شكلة �بد�«.
�لتي فر�س  على فنزويال  “حملة مالية”  ب�شن  و��شنطن  وتتهم كر�كا�س 
�أو�خر �آب/ عليها �لرئي�س �المريكي دونالد تر�مب عقوبات �قت�شادية يف 

�غ�شط�س �ملا�شي.
ومنعت و��شنطن خ�شو�شا م�شارفها ومو�طنيها من �شر�ء �شند�ت جديدة 
�و من �لتفاو�س حول عقود مع كر�كا�س يف �لوقت �لذي �علنت فيه وكاالت 
عن  �نتقائي”  “تخلف  �لنفط �حلكومية يف حال  �لبالد و�شركة  ت�شنيف، 

ت�شديد �لدين بعد �خفاقها يف دفع مئتي مليون دوالر ل�شند�تها.
وت�شاف هذه �لعقوبات �ىل عقوبات �خرى تقررت يف �حلادي و�لثالثني من 
متوز/يوليو و�لر�بع و�لع�شرين من �آب/�غ�شط�س �ملا�شيني و�دت �ىل وقف 

م�شادر �لتمويل لفنزويال.

القمة الأوروبية الفريقية ت�سعى لتاأمني الوظائف وال�ستقرار ملواجهة الفورة ال�سكانية 
•• اأبيدجان-اأ ف ب:

ي�����ش��ارك �أك�����رث م���ن 80 رئ��ي�����س دول���ة 
وح��ك��وم��ة �وروب���ي���ة و�ف��ري��ق��ي��ة يف قمة 
يف ���ش��اح��ل �ل���ع���اج �الرب����ع����اء م���ن �جل 
�لقارة  يف  و�ال�شتقر�ر  �لوظائف  تعزيز 
�شكانية  ف���ورة  ت�شهد  �ل��ت��ي  �الف��ري��ق��ي��ة 
�ىل حد دعا �لبع�س �ىل خطة مار�شال 

جديدة.
يف  يومني  ت�شتمر  �لتي  �لقمة  وتفتتح 
وق��ت ي��رى �الحت���اد �الوروب����ي م�شريه 
ب��اف��ري��ق��ي��ا يف  م��رت��ب��ط��ا ب�شكل م��ت��ز�ي��د 
�الرهابية  �لهجمات  ���ش��دم��ات  �ع��ق��اب 

و�لهجرة غري �مل�شبوقة.
تتناف�س  وق�����ت  يف  �الج���ت���م���اع  وي����ات����ي 
�خلليج  ودول  و�ليابان  و�لهند  �ل�شني 
�ل���ت���ي يظل  �ل����ق����ارة  �ل���ن���ف���وذ يف  ح�����ول 
�الحتاد �الوروبي �أكرب العب �قت�شادي 

و�شيا�شي فيها.
و�أبلغ رئي�س �الحتاد �الوروبي �نطونيو 
ت��اج��اين ب��رمل��ان��ي��ني م��ن �ل��ق��ارت��ني قبل 
الإيجاد  �شيق  �ل��وق��ت  �أن  �ل��ق��م��ة  ع��ق��د 
�لقارة  �شكان  �ح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  �شبل 
 2،4 �إىل  عددهم  يت�شاعف  �أن  �ملتوقع 

مليار ن�شمة بحلول �لعام 2050.
�لعا�شمة  �ب��ي��دج��ان  يف  ت��اج��اين  وق���ال 
�القت�شادية ل�شاحل �لعاج �إن “�فريقيا 
�لوظائف  م���الي���ني  خل���ل���ق  ���ش��ت��ح��ت��اج 
ل�شوق  �ل��و�ف��دي��ن �جل��دد  م��ع  للتعاطي 
�لعمل، م�شيفا �إذ� مل يحدث ذلك، فاإن 

�ل�شباب �شيفقدون �الأمل.
�لت�شدد  �أزم���ات  �شنو�جه  حينها  وح��ذر 
�مل�شتقرة  غ���ري  �مل��ن��اط��ق  يف  خ�����ش��و���ش��ا 

مثل �ل�شاحل، لكن �أي�شا هجرة و��شعة 
ب�شكل �أكرب.

و����ش��ط��ر م��الي��ني �الأف���ارق���ة للرحال 
د�خل �فريقيا بحثا عن �لعمل �أو هربا 
من �الزمات، لكن �أي�شا عرب �ملتو�شط، 

ب�شكل �أ�شا�شي من ليبيا �إىل �إيطاليا.
�لعام  ه����ذ�  وب�����د� �الحت������اد �الوروب��������ي 
بتقلي�س تدفق �لالجئني عرب �لتعاون 
مع �ل�شلطات �لليبية وبعد �تفاق ��شمل 
�أ�شفر عن �حلد من  مع تركيا، و�ل��ذي 
�ل�شرق  م��ن  �ل��ف��اري��ن  �لالجئني  ق���دوم 

�الأو�شط �إىل �ليونان.
���ش��خ�����س من   1،5 م���ن  �أك�����رث  ودخ�����ل 
�أوروبيا  �إىل  و�فريقيا  �الأو�شط  �ل�شرق 
ويخ�شى  �مل��ا���ش��ي��ت��ني،  �ل�شنتني  خ���الل 
م�شوؤولو �الحتاد �الأوروبي وفود �عد�د 

جديدة �أكرب يف �مل�شتقبل.
وفود  �إن  �ورب����ي����ون  م�����ش��وؤول��ون  وق����ال 
�نق�شامات  �أث�������ارت  �ل���ت���ي  �ل���الج���ئ���ني، 
�شيا�شية يف �الحتاد �الوروبي و�عتد�ء�ت 
جهادية متكررة يف �وروبا كانت مبثابة 
�ن�������ذ�ر ب�������ش���رورة م���ع���اجل���ة �الأ����ش���ب���اب 
�الأ�شلية �لتي تدفع �لنا�س �ىل مغادرة 

�وطانهم.
بالفعل  �الوروب������ي  �الحت�����اد  وخ�����ش�����س 
�لتنمية  ل����دع����م  �ل�����ي�����ورو  م����ل����ي����ار�ت 
تعميق  م���ع  �ف��ري��ق��ي��ا  �الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
�ل���ت���ع���اون يف ج����ال م��ك��اف��ح��ة �الره�����اب 
�ل�����دول �الف��ري��ق��ي��ة ح��ي��ث تن�شط  م���ع 

�جلماعات �الإ�شالمية �مل�شلحة.
خطة  ع����ن  “�حتدث  ت����اج����اين  وق������ال 
ن��و�ج��ه مهمة  �إذ  م��ار���ش��ال الف��ري��ق��ي��ا، 

هائلة ولدينا وقت قليل للت�شرف«.

مة لأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة ت�سارك يف القمة العاملية للتمكني القت�سادي للمراأة  اجلهات املنِظّ

دبي لالإ�ستثمارات احلكومية ت�سجل اأرباحا 
بـ 10.3 مليار درهم يف الن�سف الأول من 2017

و�لتنمية  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  يف  �أوىل  �أب���ح���اث  زم��ي��ل��ة 
�لدبلوما�شية.  �الإم�������ار�ت  ب��اأك��ادمي��ي��ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
 4 �الث��ن��ني  ي���وم  �لنقا�شية  �جلل�شة  ه���ذه  و�شتعقد 
دي�شمرب 2017 يف متام �ل�شاعة 2 ظهر�ً يف �لقاعة 

�لرئي�شية مبركز �إك�شبو �ل�شارقة.
�القت�شادي  للتمكني  �لعاملية  �لقمة  �أن  �إىل  ي�شار 
ن��وع��ه يعقد للمرة  م��ن  ف��ري��د�ً  ل��ل��م��ر�أة، تعد ح��دث��اً 
بني  و�مل��ه��م  �لكبري  �ل��ت��ع��اون  حجم  ويظهر  �الأوىل، 
موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملر�أة وهيئة �الأمم �ملتحدة 
و�لطاقات  �جل��ه��ود  ك��ل  حل�شد  معاً  للعمل  ل��ل��م��ر�أة، 
لدعم �ملر�أة ومتكينها �قت�شادياً، وذلك يف �إطار دعم 
لر�ئد�ت  �لفر�س  تكافوؤ  �لعاملي  للربنامج  �ملوؤ�ش�شة 
�شمان  �إىل  حملياً  تطبيقه  يهدف  �ل��ذي  �الأع��م��ال، 
و�مل���ر�أة يف جم��ال ريادة  �ل��رج��ل  ب��ني  �لفر�س  تكافوؤ 

�الأعمال يف �ل�شارقة، و�الإمار�ت.

�شركة  ك��ٍل من  �إع��الن  �لقمة  ت�شهد  �أن  �ملقرر  وم��ن 
ز�يد  وج��ائ��زة  م�����ش��در،  �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  �أب��وظ��ب��ي 
لال�شتد�مة  �أب��وظ��ب��ي  و�أ���ش��ب��وع  �مل�شتقبل،  ل��ط��اق��ة 
و�لطاقة  و�لبيئة  لال�شتد�مة  �ل�����ش��ي��د�ت  وملتقى 
�ملتجددة �لتز�مهم بدعم جهود تعزيز دور �مل��ر�أة يف 

جمال �ال�شتد�مة.  
و�لبيئة  ل��ال���ش��ت��د�م��ة  �ل�����ش��ي��د�ت  ملتقى  �أن  ُي��ذك��ر 
و�لطاقة �ملتجددة” هو مبادرة م�شركة بني كٍل من 
�شركة م�شدر وجائزة ز�يد لطاقة �مل�شتقبل، ويهدف 
�البتكار  دوره��ا يف جم��ال  �مل���ر�أة وتعزيز  �إىل متكني 
ولعب دور فعال يف كافة �لق�شايا �جلوهرية �ملعنية 

بتحقيق �لنمو �القت�شادي �مل�شتد�م. 
�حلا�شر  �مل���ر�أة  بعنو�ن  جل�شة  �لقمة  خ��الل  وُتعقد 
فيها  تلقي  و�لبيئة”،  �لطاقة  قطاعات  يف  �ملغيب 
�لدكتورة نو�ل �حلو�شني، نائب مدير عام �أكادميية 

ز�يد  ج��ائ��زة  �إد�رة  وم��دي��ر  �لدبلوما�شية  �الإم����ار�ت 
عدد  �لرحيبية مب�شاركة  �لكلمة  �مل�شتقبل،  لطاقة 
من �أبرز �ل�شخ�شيات �ملتخ�ش�شة يف ق�شايا �لتمكني 
�القت�شادي للمر�أة. وعقب ذلك، ُتعقد حلقة نقا�شية 
نو�ل �حلو�شني؛  �لدكتورة  كٌل من  يتحدث خاللها 
معهد  يف  �ملكلف  �ملدير  �ليو�شف،  بهجت  و�لدكتورة 
م�شدر �لتابع جلامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا؛ 
ور�نيا ر�شتم، رئي�س ق�شم �البتكار، ب�شركة “جرن�ل 
و�شمال  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة  يف  �إلكريك” 
مناق�شة  �جلل�شة  �شتت�شمن  كما  وتركيا.  �أفريقيا 
خليفة  مدر�شة  طلبة  �أح��د  يقدمها  حالة  ل��در����ش��ة 
زينب  م��ع  لقائية  بجل�شة  و�شُتختتم  �الإ���ش��الم��ي��ة، 
�لوزر�ء  رئا�شة  مبكتب  �أول  م�شروع  م��دي��ر  �لعلي، 
و�مل��دي��ر �ل�����ش��اب��ق ل��ربن��ام��ج �ل��ق��ادة �ل�����ش��ب��اب لطاقة 
لومي،  م��اري  �ل��دك��ت��ورة  �جلل�شة  وت��دي��ر  �مل�شتقبل. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت كٌل من موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملر�أة )مناء( 
�جلن�شني  ب���ني  ل��ل��م�����ش��او�ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  وه��ي��ئ��ة 
ل��ل��م��ر�أة( عن  �مل��ت��ح��دة  �مل����ر�أة )هيئة �الأمم  ومت��ك��ني 
للتمكني  �لعاملية  �لقمة  من  �الأوىل  �ل���دورة  تنظيم 
�الق��ت�����ش��ادي ل��ل��م��ر�أة، و�مل���ق���رر �ن��ع��ق��اده��ا يف �إم����ارة 
�ل�شارقة يومي �لر�بع و�خلام�س من �شهر دي�شمرب 

�ملقبل. 
وتركز �لدورة �الفتتاحية من �لقمة، �لتي ُتعقد حتت 
على جهود تعزيز  عنو�ن متيز �ملر�أة يف �القت�شاد”، 
دور �مل����ر�أة يف �الق��ت�����ش��اد �ل��ع��امل��ي ع��ن ط��ري��ق توفري 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  تبادل  خاللها  من  يتم  من�شة 
هذ� �ل�شدد، وت�شليط �ل�شوء على �إجناز�ت �ملر�أة من 

خمتلف �أنحاء �لعامل. 

العراق ي�سرتي 100 األف طن قمحا اأمريكيا وا�سرتاليا يف مناق�سة 
•• باري�س-رويرتز: 

ق��ال جت��ار �أوروب���ي���ون �م�����س �الأرب��ع��اء �إن 
جمل�س �حلبوب �لعر�قي ��شرى 100 
�ألف طن من �لقمح �ل�شلد للتوريد من 
�ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة و����ش��ر�ل��ي��ا وذل���ك يف 

مناق�شة �أُغلقت هذ� �الأ�شبوع.
�ألف طن �شتورد   50 �أن نحو  و�أو�شحو� 
م����ن �ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة وم���ث���ل���ه���ا من 

��شر�ليا.
�الأمريكي  �لقمح  �شعر  �إن  �لتجار  وق��ال 

�شامال  ل��ل��ط��ن  دوالر   294.47 ب��ل��غ 
و�لقمح  �لتفريغ  دون  �ل�شحن  تكاليف 

�ال�شر�يل 283.35 دوالر للطن.
�أُغلقت �ملناق�شة يف 26 نوفمرب ت�شرين 
�ل��ث��اين م��ع ����ش��ت��م��ر�ر ���ش��ري��ان �لعرو�س 
30 ن��وف��م��رب ت�����ش��ري��ن �ل���ث���اين.  ح��ت��ى 
و�قت�شرت �ملنا�شئ �ملقبولة على �لواليات 
�مل��ت��ح��دة و����ش��ر�ل��ي��ا وك��ن��د� وك���ان �شعر 

�لقمح �ال�شر�يل هو �الأرخ�س.
و�شارك �شت من �شركات جتارة �ل�شلع يف 

�ملناق�شة.

�ل�شابقة  �ل��ق��م��ح  ����ش���ر�ء  ���ش��ف��ق��ة  ك���ان���ت 
�أو�ئل نوفمرب ت�شرين  �ملعلنة للعر�ق يف 
من  مبا�شر�  �تفاقا  �أب��رم  عندما  �لثاين 
�ألف   500 ل�شر�ء  مناق�شة  ط��رح  غ��ري 
كارجيل  من  �الأمريكي  �لقمح  من  طن 
و�يه.دي.�م و�شركة �أخرى غري معلومة 

�لهوية.
كان جمل�س �لوزر�ء �لعر�قي خول وز�رة 
ب��اإب��ر�م م�شريات  �أي��ار  مايو  �لتجارة يف 
مبا�شرة من �لقمح و�الأرز ل�شمان �الأمن 

�لغذ�ئي.

فالي بغداد تخطط لرحالت 
اأوروبية العام القادم 

•• عوا�صم-رويرتز: 

قال �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة فالي بغد�د للطري�ن �ملنخف�س �لتكلفة �ليوم �الأربعاء 
�لقادم، مو�شعة  �لعام  و�لهند يف  �أوروب��ا  �إىل  بت�شيري رحالت  �لبدء  تعتزم  �ل�شركة  �إن 
�الأ�شهم ف  �شوق  �الإدر�ج يف  تنوي  و�إنها  �الأو�شط،  �ل�شرق  ور�ء  ما  �إىل  �شبكتها  بذلك 

.2020
�خلطوط  لتناف�س   2015 يف  عر�قيني،  مل�شتثمرين  �ململوكة  بغد�د،  ف��الي  وُد�شنت 
�جلوية �لعر�قية، �ململوكة للدولة و�إحدى �أقدم �شركات �لطري�ن يف �ل�شرق �الأو�شط، 

وب�شع �شركات طري�ن �أخرى مملوكة للقطاع �خلا�س.
“هناك  �أثناء موؤمتر للقطاع يف دبي  وقال �ملدير �لتنفيذي علي �حلمد�ين لرويرز 
�لعر�ق.  يف  لزيارتها  كثرية  �أم��اك��ن  توجد  وال  �مل��ال  متلك  �شخمة  �شكانية  �شريحة 

�جلميع يتحدث عن �ل�شفر«.
يتكون �أ�شطول �ل�شركة �لتي مقرها بغد�د من طائرتني بوينج 737-700 �شعة 149 
مقعد� وطائرة و�حدة بومباردييه �شي.�آر.جيه 200 �شعة 50 مقعد� ت�شتخدمها يف 
رحالت �إىل مدينتي �أربيل و�ل�شليمانية ب�شمال �لعر�ق و��شطنبول يف تركيا و�لعا�شمة 

�الأردنية عمان.
�ملحلية  �لتنظيمية  �لهيئات  م��ع  �شتبد�أ حم��ادث��ات  ب��غ��د�د  ف��الي  �إن  �حل��م��د�ين  وق��ال 
�أوروبية �شت�شتهدف خدمة �ملغربني  �أو�ئل �لعام �لقادم الإطالق م�شار�ت  و�الأوروبية 

�لعر�قيني يف �خلارج.
�إع��ادة عملية هيكلة  �لعربية للطري�ن،  �ل�شابق يف  �لتنفيذي  �مل�شوؤول  قاد �حلمد�ين، 

لفالي بغد�د بعد تعيينه �لعام �ملا�شي �شملت �إيقافا موؤقتا الأ�شطولها.
وت�شتهدف فالي بغد�د بدء حتقيق �أرب��اح يف �لعام �لقادم بعد �أن ت�شيف رحالت �إىل 
فر�نكفورت يف �أملانيا وماملو يف �ل�شويد ودلهي يف �لهند يف �إطار تو�شعة مقرحة لل�شبكة 

�شت�شمل دبي �أي�شا.
و�لناقلة �لوطنية �خلطوط �لعر�قية ممنوعة يف �أوروبا منذ 2015 ب�شبب م�شاكل 

تتعلق باالمتثال ملعايري �ل�شالمة.
�مل�شي قدما  �لقادم يف حالة  �لعام  �إىل نقل نحو مليون م�شافر  وتطمح فالي بغد�د 
�أن  �ملتوقع  �أل��ف م�شافر من   300 وذل��ك مقارنة مع  ل�شبكتها  �ملقرحة  �لتو�شعة  يف 

تنقلهم هذ� �لعام.

قمة رواد الطاقة ال�سم�سية 
تكرم كهرباء ومياه ال�سارقة

•• ال�صارقة -وام:

دبي  مركز  يف  �م�س  ختتمت  �لتي  �لثالثة  دورتها  يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  رو�د  قمة  كرمت 
�لتجاري �لعاملي �شعادة �لدكتور �ملهند�س ر��شد �لليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة 
�إنتاج  يف  ن�شبة  �أعلى  �ىل  للو�شول  وحر�شه  �خل�شر�ء  لروؤيته  ��شتناد�  للطاقة  ك�شفري 
�لطاقة �لنظيفة من خالل مناق�شة �إد�رة �لطاقة �لنظيفة و�مل�شاريع �لناجحة يف جمال 
�لقمة  �أعمال  �ل�شارقة يف  �شاركت هيئة كهرباء و مياه  و�إن��ارة �لطرق. و  �لطاقة  �شناعة 
يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  جمتمع  وب��ن��اء  �ل�شم�شية  بالطاقة  يعمل  ع��امل  لقيادة  �ملخ�ش�شة 
�مل�شتقبل مبن�شة مثالية لتلبية حاجة �ملوردين و�لتعرف على �أحدث �لتطور�ت يف �شناعة 
�لطاقة �ل�شم�شية و�شوال للن�شبة �ملثالية من �إنتاج �لطاقة من م�شادر �لطاقة �ملتجددة 
و �أ�شتعر�س �لليم خالل �حلدث خطط �لهيئة �مل�شتد�مة يف �لقمة   . بحلول عام 2020 
�لعاملية للقيادة �ل�شم�شية حيث ت�شجع هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة على تبني تكنولوجيا 
�لطاقة �ل�شم�شية على م�شتوى �ملجتمع �ملحلي و�الأفكار �ملبتكرة �ملتعلقة بالطاقة وخا�شة 
يف قطاع �لطاقة �ملتجددة وقال �نه على �لرغم من �أن �ل�شارقة مل تطور حمطات �إنتاج 
ب�شكل  ت�شتثمر  �ل�شارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ف��اإن  و����ش��ع  نطاق  على  �ل�شم�شية  �لطاقة 
متز�يد يف تكنولوجيا �لطاقة �ل�شم�شية ومت بناء �أكربحمطة كهربائية تعمل على �لطاقة 

�ل�شم�شية لتوليد �لكهرباء مقابل مبنى هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة.
 

�لقطاع �لزر�عي و�اللكروين مل�شاعفة 
حجم ��شغالها.

�ل��ق��م��ة مع  ت���ت���ن���اول  �أن  �مل���رج���ح  وم����ن 
تلفزيوين  �ث��اره حتقيق  �لذي  �لغ�شب 
�فارقة  مهاجرين  بيع  ح��ول  �أم��ريك��ي 

�شود كعبيد يف ليبيا.
ودعا رئي�س مفو�شية �الحتاد �الفريقي 
“الجر�ء�ت  حم���م���د  ف���ق���ي  م��و���ش��������������ى 
و�لتي  �الن���ت���ه���اك���ات،  ل��وق��ف  عاجلة” 
ي��ق��ول ن���اق���دون �إن �ل��ت��ع��اون �الوروب����ي 
�ملهاجرين  ع���ب���ور  م���ن  ل��ل��ح��د  �ل��ل��ي��ب��ي 

الوروبا ت�شبب فيها.

�لتي  م��ار���ش��ال  خلطة  �لف�شل  وي��رج��ع 
مبليار�ت  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �طلقتها 
�لثانية  �ل��ع��امل��ي��ة  ب��ع��د �حل����رب  �ل���ي���ورو 
النقاذ �شركائها �الوروبيني، يف حتقيق 

�لرخاء و�ال�شتقر�ر �حلايل يف �وروبا.
ودعا �حمد ر�شا �ل�شامي، �شفري �ملغرب 
لدى �الحتاد �الوروبي و�لذي �شيح�شر 
�لقمة، الطالق خطة مار�شال من �جل 
حلمايتها  ب����اج����ر�ء�ت  ل��ك��ن  �ف��ري��ق��ي��ا 
خ�شي�شا  م�شمم  وب�شكل  �لف�شاد  �شد 

الحتياجات �فريقيا.
وياأمل �لد�عمون �الفارقة و�الوروبيون 

ت�شجع  �أن  �الفريقية  م��ار���ش��ال  خلطة 
�لعام  �الوروب����ي  �لتمويل  يف  �مل��ل��ي��ار�ت 

تدفق ��شتثمار�ت خا�شة �أكرب.
قبل  ف��ا���ش��و  ب��ورك��ي��ن��ا  �إىل  زي���ارت���ه  ويف 
�ل��ت��وج��ه حل�����ش��ور ق��م��ة �ب��ي��دج��ان، قال 
ماكرون  �ميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س 
�إن بالده خ�ش�شت متويال قدره مليار 
للم�شاريع  دوالر(  مليار   1،2( ي���ورو 

�الفريقية �شغرية ومتو�شطة �حلجم.
قال  �الف��ري��ق��ي��ة،  زي���ارت���ه  م�شتهل  ويف 
ميكن  �ل���ت���م���وي���ل  ه������ذ�  �إن  م�����اك�����رون 
����ش��ت��خ��د�م��ه مل�����ش��اع��دة �ل�����ش��رك��ات من 

•• دبي -وام:

لال�شتثمار�ت  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أع���ل���ن���ت 
�ملالية  لل�شنة  نتائجها  ع��ن  �حلكومية 
�ملنتهية يف 30 يونيو 2017 م�شرية �إىل 
حتقيق �إير�د�ت قوية بلغت 93.2 مليار 
درهم و�أرباح �شافية بقيمة 10.3 مليار 
دره��م. و�رتفعت قيمة �الإي��ر�د�ت لت�شل 
ن�شبتها  بزيادة  دره��م  مليار   93.2 �إىل 
�ل�شابقة  ب��ال��ف��رة  م��ق��ارن��ة   ?  13.1
ويرجع ذلك �ىل منو �الإير�د�ت يف جميع 
�لقطاعات �لت�شغيلية مع �أكرب �لزياد�ت 
وخدمات  و�ل���غ���از  �ل��ن��ف��ط  ق��ط��اع��ات  يف 
مليار   10.3 �لربح  �شايف  وبلغ  �لنقل. 
مقارنة   %  0.3 ن�شبته  بارتفاع  دره��م 

بالفرة �ل�شابقة كما �رتفع �شايف �لربح 
 8.3 �ىل  �ملوؤ�ش�شة  �أ�شهم  حلملة  �لعائد 
 %  0.6 ن�شبتها  ب���زي���ادة  دره����م  م��ل��ي��ار 
�أ�شعار  �رتفاع  من  �لربح  �شايف  و��شتفاد 
�ل�����ش��ل��ع �الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ق��ط��اع��ات �لنفط 
قطاع  ق��وة  و��شتمر�ر  و�ل�شناعة  و�لغاز 
م��ا عو�س  و�مل��ال��ي��ة  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 
�الإي���ر�د�ت يف خدمات  عن �ل�شغط على 
�إىل  لت�شل  �مل��وج��ود�ت  و�رتفعت  �لنقل. 
ن�شبتها  ب���زي���ادة  دره���م  م��ل��ي��ار   786.8
 2016 �ل����ع����ام  ن���ه���اي���ة  ع����ن   %  2.2
زيادة  �إىل  �الأول  �مل��ق��ام  ذل��ك يف  وي��رج��ع 
ق��ط��اع �خلدمات  و�ل����ذمم يف  �ل��ق��رو���س 
�مل�����ش��رف��ي��ة و�مل��ال��ي��ة و�ال���ش��ت��ح��و�ذ على 
كما  و�مل��ق��اوالت.  للهند�شة  �ليك  �شركة 

 572.1 �إىل  لت�شل  �ملديونيات  �رتفعت 
مليار درهم بارتفاع ن�شبته 2.1 % عن 
 2016 �ل��ع��ام  نهاية  عليه يف  ك��ان��ت  م��ا 
�لعمالء  ود�ئ��ع  �رتفاع  �إىل  ذلك  ويرجع 
و�ملالية.  �مل�شرفية  �خل��دم��ات  قطاع  يف 
من  �ملوؤ�ش�شة  ح�شة  بلغت  جانبها  م��ن 
بارتفاع  دره��م  مليار   178.0 �الأ���ش��ه��م 

. 2.5 % عن نهاية �لعام 2016 
�ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد  معايل  وق��ال 
ع�شو جمل�س �الإد�رة و �لرئي�س �لتنفيذي 
�حلكومية:  لال�شتثمار�ت  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
لال�شتثمار�ت  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  و����ش��ل��ت 
عام  م��ن  �الأول  �ل��ن�����ش��ف  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
ومالية  ت�شغيلية  نتائج  حتقيق   2017

قوية ومنو مطرد.
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�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ي�سهد ارتفاعًا 
يف طلبات احل�سول على اأرقام امل�ستثمرين

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملنطقة، عن  �لر�ئد يف  �مل��ايل  �ل�شوق  �ملالية،  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  �أعلن 
%2،700 خالل  �رتفاع عدد طلبات �حل�شول على رقم م�شتثمر بن�شبة 
�لفرة �لو�قعة بني 26 نوفمرب 2017 و28 نوفمرب 2017، كما حققت 
طلبات �ال�شتف�شار �ملتعلقة بالطرح �لعام �الأويل �ملوجهة �إىل مركز خدمات 
�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية �رتفاعاً بن�شبة %500، يف �لوقت �لذي حقق 

عدد �لزيار�ت ملوقع �ل�شوق �الإلكروين �رتفاعاً بن�شبة 60%. 
وتاأتي هذه �لنتائج لتوؤكد على �لتز�م �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية ودعمه 
�ملتو��شل لل�شركات �لتي تعتزم طرح �أ�شهمها لالكتتاب �الأويل، ويف مقدمتها 
�شركة �أدنوك للتوزيع، و�لتي قامت بطرح ح�شة �أقلية من �أ�شهمها لالكتتاب 

�لعام يف �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية. 
�أبوظبي  ل�شوق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلو�شي،  ر��شد  �أك��د  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
و�لت�شهيالت  �ملعلومات  كافة  بتوفري  �ل�شوق  �ل��ت��ز�م  على  �ملالية  ل���الأور�ق 
�مل�شتثمرين  ت���د�ول  وتي�شري  �ل�شركات  �إدر�ج  بخدمات  و�الرت��ق��اء  لتعزيز 
لالأور�ق  �بوظبي  �شوق  يرحب  �لبلو�شي:  وق��ال  �ملتنوعة.  �ملالية  ل���الأور�ق 
�ملالية بنية �شركة �أدنوك للتوزيع �لقيام باكتتاب عام �أويل، وناأمل �أن ي�شاهم 
يف  �لطروحات  من  �ملزيد  وحتفيز  �لتد�والت  بتعزيز  �جلديد  �الإدر�ج  هذ� 

�مل�شتقبل.
�ل�شوق  �شعي  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��و���ش��ي  و���ش��دد 
قنو�ته  ج��م��ي��ع  ل��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��و����ش��ل 
وت��ي�����ش��ري و�شول  ل��ت��وف��ري  �ل��رق��م��ي��ة 
وخا�شة  �خل��دم��ات،  �إىل  �مل�شتثمرين 
�مل�شاركات  ن�����ش��ب��ة  م����ن   25% �أن 
خالل  م���ن  ت���اأت���ي  �الأويل  �ل���ط���رح  يف 

�لقنو�ت �لرقمية. 
قاعدة  �إىل  خدماته  ت��وف��ري  وب��ه��دف 
�شوق  �شيقوم  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  م��ن  �أك���رب 
بتوفري  �مل��ال��ي��ة  ل�������الأور�ق  �أب���وظ���ب���ي 
خدمات مكتب �لعمالء الإ�شد�ر رقم 
يوم  يف  بياناتهم  وت��ع��دي��ل  �مل�شتثمر 
دي�شمرب يف جميع   3 �مل��و�ف��ق  �الأح���د 

فروع �ل�شوق ما عد� فرع �ملنطقة �لغربية.
�أدنوك  �أ�شهم  م��ن  �الأق��ل��ي��ة  ح�شة  ط��رح  “يوؤكد  �لبلو�شي:  ر����ش��د  و�أ���ش��اف 
�لتي يحظى  �لثقة �لكبرية  �ملالية على  ل��الأور�ق  �أبوظبي  للتوزيع يف �شوق 
بها �ل�شوق كوجهة مف�شلة ل��الإدر�ج، ويعك�س م�شتويات �لتناف�شية �لعالية 
�لتي يوفرها لل�شركات �ملدرجة، �إذ يوفر �ل�شوق بنية حتتية متطورة الإدر�ج 
مينح  كما  مبتكرة،  وخ��دم��ات  ومنتجات  �ملتنوعة،  �ملالية  �الأور�ق  وت���د�ول 
متقدمة  قانونية  بيئة  �شمن  مدخر�تهم  ال�شتثمار  فر�شة  �مل�شتثمرين 

تتميز بالعد�لة يف �الإف�شاح و�ل�شفافية وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.«
و�أكد ر��شد �لبلو�شي حر�س �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية على تعزيز قنو�ت 
�ل�شوق  يف  �ملدرجة  �ل�شركات  خمتلف  مع  �لبناء  و�لتعاون  �ملثمر  �لتو��شل 
�إطار  وذلك يف  �الأم��د،  �ملدخر�ت طويل  و��شتثمار  �لتد�ول  بنظم  لالرتقاء 
�لتز�م �ل�شوق بخطة �أبوظبي، عرب تطوير �ملناخ �ال�شتثماري لالإمارة وخلق 

بيئة تناف�شية مرنة ملمار�شة �الأعمال. 
لتطوير  �شعيه  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  يو��شل  �لبلو�شي:  و�أ���ش��اف 
�خلدمات �لتي يوفرها للمتعاملني و�ل�شركات �ملدرجة، بهدف دعم �لبنية 
�ال�شتثمارية، وذلك للم�شاهمة يف حتقيق روؤية �أبوظبي �القت�شادية 2030، 
وتعزيز �القت�شاد �لوطني، ودعم �لتنمية �القت�شادية �مل�شتد�مة يف �الإمارة 
�ال�شر�تيجية  �ملبادر�ت  و�إط��الق  تطوير  على  �ل�شوق  يعمل  كما  و�لدولة، 
جمموعة  وتفعيل  وج��ذب  و�ملنتجات،  �ل�شوقية  �لقيمة  زي��ادة  �إىل  �لر�مية 

�أكرب من �مل�شتثمرين.
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يوفر خدمات متكاملة 
يوظف  كما  �ل�شوق،  و�شانع  �الكتتاب  وحقوق  �ل�شيولة  م��زود  جم��االت  يف 
�ل�شوق خدمة �لبلوك ت�شني يف عمليات �لت�شويت �الإلكروين يف �جلمعيات 
�لرقمية،  �خلدمات  من  حزمة  موؤخر�ً  �أطلق  قد  �ل�شوق  وك��ان  �لعمومية. 
�ىل  �ملعلومات  �ي�شال  ول�شمان  و�ل�شفافية،  �الف�����ش��اح  متطلبات  لتلبية 
من  منظم  �إط���ار  و�شمن  ومبا�شر،  �آين  وق��ت  يف  و�مل�شتثمرين  �مل�شاهمني 
�شو�بط �حلوكمة، لتلبية خمتلف �حتياجات �ل�شركات �ملدرجة و�مل�شاهمني 

و�ملحللني �ملاليني.

�سيولة تداولت الأ�سهم الإماراتية 
تقفز فوق م�ستوى مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

مليار  م�شتوى  فوق  �ىل  �الإمار�تية  �مل��ال  �أ�شو�ق  يف  �لتد�والت  قيمة  قفزت 
درهم وذلك خالل �ليوم �الأخري من تعامالتها �لتي ت�شبق دخولها يف عطلة 
�لتد�ول رغم  �شيولة  �لكبرية يف  �لزيادة  �ملقبل. وج��اءت  �الإثنني  يوم  حتى 
�لهدوء �لذي �شيطر على حركة �إغالق �ملوؤ�شر�ت �لعامة حيث �ٌقفل �ملوؤ�شر 
��شتقر  حني  يف  نقطة   4283 عند  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  ل�شوق  �لعام 
�ليومي  �لر�شد  ملا يظهره  وفقا  3420 نقطة  �لعام عند م�شتوى  �ملوؤ�شر 
�لعديد  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  يف  �لر�بحة  �الأ�شهم  قائمة  للتعامالت.و�شملت 
درهم   2.44 �ىل  �ملرتفع  �أر�بتك  �شهم  �لقيادية ومن �شمنها  �الأ�شهم  من 
باالإ�شافة �ىل �شهم د�ماك �ملغلق عند 3.45 درهم و�شعد �شهم دريك �ند 

�شكل �ىل 1.91 درهم بزيادة ن�شبتها 4.4%.
 2.46 وعلى �شعيد �لن�شاط فقد ت�شدر �شهم دبي لالإ�شتثمار �ملغلق عند 
ت��اله �شهم  261 مليون دره��م  ب��ت��د�والت جت��اوزت قيمتها  �لقائمة  دره��م 
�إعمار للتطوير �لعقاري �لذي �قفل منخف�شا عند 5.60 درهم ب�شفقات 

بلغت قيمتها 151 مليون درهم.
ويف �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية فقد جاء �لدعم من �شهم �ت�شاالت �لذي 
بلغت  بتد�والت  16.40 دره��م  لن�شاطه جم��دد� مرتفعا �ىل م�شتوى  عاد 

قيمتها نحو 55 مليون درهم.
نحو  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  يف  قيمتها  بلغت  فقد  حركة  تفا�شيل  �ىل  وبالعودة 
165 مليون درهم  838 مليون درهم يف حني و�شلت يف �شوق �لعا�شمة 
وبلغ عدد �الأ�شهم �ملتد�ولة يف �ل�شوقني 391 مليون �شهم نفذت من خالل 

5799 �شفقة.

دائرة املالية املركزية بال�سارقة تنظم ور�سة حول »�سريبة القيمة امل�سافة« 
•• ال�صارقة-الفجر:

����ش���م���ن ج����ه����وده����ا ل���ت���ع���ري���ف �ل����دو�ئ����ر 
�لقو�نني  ب��اأح��دث  �حلكومية  و�لهيئات 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �مل���ال���ي���ة، ن��ظ��م��ت د�ئ����رة 
�ملالية �ملركزية بال�شارقة موؤخر�ً، ور�شة 
�مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  حول  تعريفية 
وذلك  �ل�شارقة،  ومياه  كهرباء  هيئة  يف 
لتهيئة  �ال�شتعد�د�ت �حلكومية  �إطار  يف 
�لتطبيق  لعملية  �الأ�شا�شية  �ملتطلبات 
لبدء  �ل�شريبية، متهيد�ً  �لثقافة  ون�شر 

�لعمل بال�شريبة مطلع �لعام �لقادم. 
وقدم �لدكتور فالح �حل�شيني، م�شت�شار 
�ملالية  د�ئ����رة  و�الأب���ح���اث يف  �ل��در����ش��ات 
�شرحاً  �مل���ح���ا����ش���رة،  خ�����الل  �مل����رك����زي����ة 
�مل�شافة،  �لقيمة  �شريبة  حول  مف�شاًل 
ومفهومها، و�أهميتها، و�آليات تطبيقها، 
بالت�شريعات  �ل��ت��ع��ري��ف  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�مل�شافة  �ل��ق��ي��م��ة  ل�����ش��ري��ب��ة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لت�شجيل  وك��ي��ف��ي��ة  �الإم������ار�ت،  دول���ة  يف 
يف �ل��ن��ظ��ام �خل��ا���س ب��ه��ا، و�آل��ي��ات �إعد�د 
و�الإق���ر�ر  �ل�شريبية  �ل��ف��ات��ورة  وت��ق��دمي 

�ل�شريبي.  
عام  م��دي��ر  �ل�شايغ،  ول��ي��د  �شعادة  وق���ال 
د�ئرة �ملالية �ملركزية: تعد �شريبة �لقيمة 
�ل�شرورية  �ملالية  �الأدو�ت  من  �مل�شافة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق �الأه������د�ف �الق��ت�����ش��ادي��ة، من 
خالل توفري �الإير�د�ت �لكافية لتغطية 
تكاليف �خلدمات �لعامة، وجاء تنظيمنا 
لهذه �لور�شة يف �إطار حر�شنا على تعزيز 
�آلية  فهم  يف  �حلكومية  �جلهات  ق��در�ت 
حكومة  يف  �ل�شريبية  �ملنظومة  تطبيق 
موحد  منهجي  �إط��ار  و�شمن  �ل�شارقة، 

�أن  �ل�شايغ  و�أك���د  �حلكومية.   للجهات 
مثل هذه �لور�س �لتي �شيتم عقد �ملزيد 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع خم��ت��ل��ف �جلهات  م��ن��ه��ا 
ت�شهم  �ل�����ش��ارق��ة،  �إم�����ارة  �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�لت�شجيل  �إج������ر�ء�ت  تنفيذ  ت�شهيل  يف 
�لقيمة  ل�شريبة  و�لتح�شيل  و�لتطبيق 
ي�شتوجب  م���ا  ك���ل  ،وت��و���ش��ي��ح  �مل�����ش��اف��ة 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا م��ن ق��ب��ل �جل��م��ي��ع بكل 
و����ش���وح ودق�����ة، وه���و م���ا ي��ت��ي��ح للجهات 
�الأ�شا�شية  �ملتطلبات  توفري  �حلكومية 
�لتي تعزز من قدر�تها يف جمال تفعيل 
عملية �لتطبيق.  وتناولت �لور�شة �لتي 
ح�شرها عدد كبري من �ملوظفني �ملعنيني 
عدد�ً  �ل�شارقة،  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  يف 

من �ملحاور �لرئي�شية، من بينها: مفهوم 
و�أهمية �شريبة �لقيمة �مل�شافة، وعر�س 
جمموعة من �ملقارنات و�لتجارب �لعاملية 
وفو�ئد  �مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  ح��ول 
تطبيقها، �إ�شافة �إىل مبادئ وخ�شائ�س 
�مل�شافة،  �ل��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ب��ة  ومم����ي����ز�ت 
�ال�شر�تيجية  و�الأه�������د�ف  و�مل������ربر�ت 
�لعربية  �الإم������ار�ت  دول���ة  يف  لتطبيقها 
�مل����ت����ح����دة. و����ش���م���ل���ت �ل����ور�����ش����ة �أي�������ش���اً 
�مل�شمولة  و�خل��دم��ات  بال�شلع  �لتعريف 
وتلك  �مل�����ش��اف��ة،  �لقيمة  ب�شريبة  كلياً 
�مل�شمولة بن�شبة �ل�شفر، و�أي�شاً �مل�شتثناة 
و�الأ�شول  �مل�شافة،  �لقيمة  �شريبة  من 
�لر�أ�شمالية ونظام �الأ�شول �لر�أ�شمالية، 
�ل�شلة  ذ�ت  و�ل���ع���ق���وب���ات  و�ل����غ����ر�م����ات 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ري��ب��ة �ل��ق��ي��م��ة �مل�����ش��اف��ة يف 
�لدولة، ويف نهاية �لور�شة متت �الإجابة 
�مل�شاركني.   و����ش��ت��ف�����ش��ار�ت  �أ���ش��ئ��ل��ة  ع���ن 
قد  لل�شر�ئب  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  وكانت 
�لقيمة  ل�شريبة  �لت�شجيل  بفتح  قامت 
�مل�شافة يف �أكتوبر �ملا�شي، و�شمن خطة 
�لتوعية بقو�نني و�إجر�ء�ت تطبيق هذه 
�حلكومة  عنها  �أعلنت  �لتي  �ل�شريبة، 
�الحتادية ممثلة يف وز�رة �ملالية و�لهيئة 
���ش��ه��ر مار�س  ل��ل�����ش��ر�ئ��ب يف  �الحت���ادي���ة 

.2017

نظمت �سل�سلة من 10 ور�ص عمل »1776دبي« مب�ساركة اأكرث من 650 م�سارك

»دبي للم�ساريع النا�سئة« تغر�ض مفاهيم ريادة الأعمال والبتكار لدى اأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة 

معر�ض دبي لالأخ�ساب ومكائن الأخ�ساب ينطلق 12 مار�ض املقبل
•• دبي-الفجر:

�لعامل  �أنحاء  جميع  من  �الأخ�شاب  م�شنعي  من  �ملئات  يجتمع 
لعر�س �آخر منتجاتهم و�إبد�عاتهم يف �أروقة مركز دبي �لتجاري  
2017 لال�شتفادة من  12-14 مار�س  �لعاملي يف �لفرة من 

�لفر�س �لو�عدة �لتي يوفرها �شوق �لعقار�ت و�الن�شاء�ت
2،4 تريليون دوالر   يف منطقة �خلليج و�لتي جت��اوزت قيمته 

)8.8 تريليون درهم( مل�شروعات �الإن�شاء و�الإعمار.
و�أظهرت بحوث �ل�شوق �أن 70 يف �ملائة من �شوق �خل�شب �لز�ن 

ي�شتخدم يف عمليات �لبناء بينما ي�شتخدم �لباقي يف �شد 
و�الأثاث  �لد�خلية  �لت�شطيبات  من  �لعقار�ت  �شوق  �حتياجات 
و�ال�شتخد�مات  للتطبيقات  باالإ�شافة  �لديكور  وم�شتلزمات 
منتجات  طلب  على  �ملت�شاعد  �لنمو  ذل��ك  ويرجع  �ل�شناعية. 
�الأخ�شاب �إىل تز�يد �لنمو �القت�شادي �ملحلي �إجمااُل وال �شيما 
دوالر  تريليون   2.4 قيمته  و�ل��ذي جت��اوزت  �الإن�����ش��اء�ت  قطاع 

)8.8 تريليون درهم(.
وي��ع��ت��رب م��ع��ر���س دب����ي ل��الأخ�����ش��اب وم��ك��ائ��ن �الأخ�������ش���اب �أك���رب 
معر�س متخ�ش�س يف �ل�شرق �الأو�شط يعر�س طيف و��شع من 
�ملنتجات �خل�شبية. حيث يعزز �إ�شافة 25.000 وحدة �شكنية 
�الأخ�شاب  جتارة  على  �لطلب  �لعام  هذ�  بدبي  �لعقار�ت  لقطاع 

و�ملنتجات 
�خل�شبية طبقا للتقارير �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال وخا�شة مع 

بدء مالك �لوحد�ت �ل�شكنية وجتهيزها باالأثاث و�لديكور.

وي��ب��ل��غ م��ت��و���ش��ط �الإن���ف���اق ع��ل��ى �الأث������اث و�مل��ن��ت��ج��ات �خل�شبية 
ي���و�زي �لطلب من  م��ا  �ل��و�ح��د وه��و  10،000 دره��م للمنزل 
250 م��ل��ي��ون دره����م للوحد�ت  ���ش��وق �الأخ�����ش��اب مل��ا ي��زي��د ع��ن 
�لعام  نهاية  حتى  �جل��دي��د  �ل��ع��ق��ار�ت  ل�شوق  �مل�شافة  �ل�شكنية 
�جلاري. ويتوقع زيادة �لطلب على �ملنتجات �خل�شبية باأكرث من 
%40 لي�شل �إىل 350 مليون درهم خالل �لعام �ملقبل وذلك 
بعد ت�شليم ما يربو �إىل 35.000 وحدة �شكنية جديدة. لذلك 
�شيمثل معر�س دبي لالأخ�شاب فر�شة فريدة الأكرث من 300 
�بتكار�تهم  �آخ���ر  لتقدمي  دول���ة   100 م��ن  متخ�ش�س  ع��ار���س 
�حتياجات  لتلبية  منهم  �شعيا  �مل��ب��دع��ة  ت�شميماتهم  و�أح����دث 

�ل�شوق �ملتز�يدة ب�شكل مطرد.
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شيز�وي  د�وود  �ل�شيد  �شرح  كما 
ملعر�س  �ملنظم  و�ملوؤمتر�ت”،  �ملعار�س  لتنظيم  “�ال�شر�تيجي 
�لعقار�ت  ���ش��وق  ي�����ش��اح��ب من���و  �أن  “ ي��ت��وق��ع  ل��الأخ�����ش��اب  دب���ي 
و�الن�شاء�ت �لنمو يف �أعمال جتارة و�شناعة �الأخ�شاب �مل�شتخدمة 
يف عمليات �لبناء و�الأخ�شاب ب�شكل عام على �ت�شاع �ملنطقة، وهو 

ما �شيفتح �أمام �شناعة �الأخ�شاب جماالت �أو�شع«.
�الختيار  هو  �لطبيعي  �خل�شبي  �الأث��اث  �شيظل  قائال:  و�أ�شاف 
ب�شر�ء  �ملهتمون  �أن  كما  عليه  �لطلب  �شيعزز  م��ا  وه���ذ�  �الأول 
ومبتكرة  جديدة  منتجات  عن  للبحث  و�ل�شاعني  جديد  �أث��اث 
و�لذي  منه  �ملبتكر  ذل��ك  وخا�شة  �ل��ق��دمي،  �أث��اث��ه��م  ال�شتبد�ل 
يزيد  مما  �أف�شل.  بطريقة  �مل�شاحات  ��شتغالل  على  ي�شاعدهم 

من �لطلب على تلك �ملنتجات.

•• دبي-الفجر:

يف �إطار جهودها لدعم رو�د �الأعمال يف 
�ملنطقة، وتعزيز دور �ل�شركات و�أ�شحاب 
“دبي  �خ��ت��ت��م��ت  �ل���ن���ا����ش���ئ���ة،  �مل�������ش���اري���ع 
مبادر�ت  �ح��دى  �لنا�شئة”،  للم�شاريع 
�ملبتكرة،  دب���ي  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
10 ور�����س عمل  ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن  م����وؤخ����ر�ً 
“1776دبي” وذلك يف �أبر�ج �الإمار�ت 

بدبي. 
 650 �أكرث من  و�شارك يف هذه �لور�س 
�مل�شاريع  و�أ���ش��ح��اب  �الأع���م���ال  رو�د  م��ن 
هذه  هدفت  حيث  �ملنطقة،  يف  �لنا�شئة 
�أبرز  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل  �ل��ور���س 
�أ�شحاب  ت��ه��م  �ل���ت���ي  �مل���و�����ش���ي���ع  و�أه������م 
�مل�شاريع �لنا�شئة حول �لعامل وت�شاعدهم 
لتطوير وحت�شني م�شاريعهم �لتجارية. 
�أب�����رز  م����ن  ن��خ��ب��ة  �ل����ور�����س  ه�����ذه  و�أد�ر 
�ملتحدثني يف �ملنطقة ومنهم نادر �أمريي، 
�لرئي�س �لتنفيذي لتطبيق “�إل جرو�شر 
el Grocer« حيث �شلط �ل�شوء على 
تطبيقه وكيفيه �لبدء باإطالق م�شاريع 
�ل�شريك  ت���وم���ا����س،  وك��ري�����س  مم��اث��ل��ة، 
حيث حتدث  “يوريكا”  �ملوؤ�ش�س ل�شركة 
�مل�شاريع  لتمويل  �لبديلة  �ل��ط��رق  ع��ن 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة، ور�م����ي ���ش��ري��دي��ن م��ن �شركة 
على  �ل�شوء  �شلط  حيث  مايكرو�شوفت 
كيفية �ال�شتفادة من �لذكاء �ال�شطناعي 
باالإ�شافة  �لتجارية،  �مل�شاريع  لتطوير 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر  ب���ي���ع���ة،  ط�����الل  �إىل 
دور  ناق�س  حيث  بيز�ت  �شركة  وموؤ�ش�س 
�ملالية يف تطوير وحت�شني  �لتكنولوجيا 

�مل�شاريع �لتجارية �ملختلفة. 
و���ش��اه��م ب�����اإد�رة �ل���ور����س ك��ذل��ك ك��ل من 

�ملوؤ�ش�س  كومار،  �شريي�س  كذلك  �لور�س 
حول  تيلر  ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س 
�لتجارة  يف  �الجتماعية  �ل�شبكات  دور 
موؤ�ش�س  عيتاين،  و�أمي���ن  �الإل��ك��رون��ي��ة، 
���ش��رك��ة ث��ي��ن��ك م��ي��دي��ا الب���ز �ل����ذي �شلط 
�ل�شوء على �أبرز �لتحديات �لتي يو�جهها 
�أ�شحاب �مل�شاريع �لنا�شئة وكيفية تطوير 
�لتجارية  و�الأع��م��ال  �مل�شاريع  وحت�شني 
و�أف�����ش��ل وقت  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  م��ث��ل تخطيط 
الإط����الق �حل��م��الت �ل��ت��ج��اري��ة وغريها 
م���ن �ل���ع���و�م���ل �ل��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى منو 
موؤ�ش�س  ح�����ش��ني،  وحم���م���ود  �الأع����م����ال، 
“حممود ح�شني للمحاماة و�ال�شت�شار�ت 
�أب����رز  ح����ول  حت����دث  ح��ي��ث  �لقانونية” 
وت�شغيل  ل��ل��ب��دء  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �جل���و�ن���ب 

و�أمربين  دب����ي،  يف  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �مل�����ش��اري��ع 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��وؤ���ش�����س  م��و���ش��ى، 
�شلطت  �ل��ت��ي  �ملال.كوم”  “�شوق  مل��وق��ع 
�لتربعات  ج��م��ع  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
به،  �ملتعلقة  �لقانونية  �جلو�نب  وماهي 
و���ش��ام��ر �ل�����ش��دي��اق، ك��ات��ب وخ��ب��ري دويل 
و�لتحول  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي  �الب���ت���ك���ار  يف 
�لرقمي �لذي حتدث عن كيفية حتديد 
وما  �البتكارية  �الأفكار  وتطبيق  وتقييم 
باأكمله  �لعامل  على  �الأف��ك��ار  ه��ذه  تاأثري 
على  �ل�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
م�شتقبل دولة �الإمار�ت و�لفر�س �ملتاحة 
�إىل  باالإ�شافة  �لقادمة،  �ل�شنو�ت  خالل 
�لتو��شل  �شبكة  رئي�س  لبني،  جوناثان 
�ل�شرق  يف  “في�شبوك”  �الج��ت��م��اع��ي 

�الأو�شط و�أفريقيا وباك�شتان حيث �شلط 
على  �لتكنولوجيا  ت��اأث��ري  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�ل�10  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل  خ��ا���ش��ة  حياتنا 

�لقادمة. 
و�أ����ش���ار ع��ي�����ش��ى �ل���زع���اب���ي، ن��ائ��ب رئي�س 
يف  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  لقطاع  �أول  تنفيذي 
غرفة دبي �أن “دبي للم�شاريع �لنا�شئة” 
يف  �مل�شاريع  �أ�شحاب  ت��زوي��د  �إىل  تهدف 
�الإمارة باملهار�ت و�لتدريبات و�ملعلومات 
م�شاريعهم  وحت�شني  لتطوير  �ل��الزم��ة 
�أن دعم  م���وؤك���د�ً  و�مل��ب��ت��ك��رة،  �ل��ت��ج��اري��ة 
و�ل�شغرية  �لنا�شئة  �مل�����ش��اري��ع  �أ���ش��ح��اب 
و�مل��ت��و���ش��ط��ة يف دب���ي ك���ان وم����از�ل جزء�ً 

رئي�شياً من ��شر�تيجية �لغرفة. 
للم�شاريع  “دبي  �أن  �ل��زع��اب��ي  و�أ���ش��اف 

م�شاركة  �ملو�شم  ه��ذ�  �شهدت  �لنا�شئة” 
“1776دبي”،  عمل  لور�س  ��شتثنائية 
تنظيم  من  �الأ�شا�شي  �لهدف  �أن  موؤكد�ً 
ه������ذه �ل�����ور������س ه����ي ت����زوي����د �أ����ش���ح���اب 
�مل�شاريع �لنا�شئة بكل ما يحتاجونه من 
�أهد�فهم  �إىل  للو�شول  و�إم��ك��ان��ات  دع��م 
و�لنجاح يف ع��امل ري��ادة �الأع��م��ال، الفتاً 
�أن �ملو�شم �لثالث لهذه �لور�س �شتنطلق 

بد�ية �لعام �لقادم. 
�لنا�شئة”،  ل��ل��م�����ش��اري��ع  “دبي  وت��ع��ت��رب 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  �ل��غ��رف��ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل�شرق  منطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  �الأوىل 
�الأو���ش��ط و�أف��ري��ق��ي��ا، و�ل��ت��ي تعمل حتت 
مظلة مدينة دبي �لذكية، وجت�شد قيمة 
�لعام و�خلا�س  �لقطاعني  �ل�شر�كة بني 
بهدف ت�شجيع �البتكار وريادة �الأعمال، 
ح��ي��ث ت��ع��ت��رب م�������ش���در�ً رئ��ي�����ش��ي��اً ل����رو�د 
�الأعمال يف دبي، وميكن للزو�ر �الطالع 

على فر�س �لعمل �جلديدة..
ب��اأه��م �الأح���د�ث   كما ميكن �ال���ش��ر�ك 
�لتكنولوجيا، و�لدور�ت  �لتي تركز على 
ولقاء�ت وغريها من �ملعلومات �ملتطورة 

�لهامة.
�لنا�شئة  ل���ل���م�������ش���اري���ع  دب������ي  وت�����دع�����م 
�إىل   �ل��ر�م��ي��ة  دب���ي  غ��رف��ة  ��شر�تيجية 
�البتكار،  وت�شجيع  �الأع��م��ال  رو�د  دع��م 
 ،2015 ع��ام  �ل��غ��رف��ة يف  �أط��ل��ق��ت  حيث 
��شر�تيجية �البتكار �لهادفة �إىل متثيل 
ودعم وحماية م�شالح جمتمع �الأعمال 
يف دبي. كما تو��شل �لغرفة جهودها يف 
دعم �أ�شحاب �مل�شاريع من خالل برنامج 
و�لذي يعمل على تطوير  “جتار دبي”، 
�أف��ك��ار  رج��ال �الأع��م��ال �الإم��ار�ت��ي��ني مبا 

يخدم بيئة �لعمل يف دبي.

اأ�سول البنوك الإ�سالمية 
% اإىل 535 مليار درهم تنمو 6 

•• اأبوظبي -وام:

درهم  مليار   535 �الإم��ار�ت  �لعاملة يف  �الإ�شالمية  �لبنوك  �أ�شول  قيمة  بلغت 
�لعام  بد�ية  منذ  تقريبا   6% ن�شبتها  بزيادة  �ملا�شي  �أكتوب�������ر  �ش�������هر  نهاية  يف 
�ملركزي  �الإم��ار�ت  م�شرف  ��شدرها  �لتي  �الإح�شاء�ت  بح�شب  وذلك   2017

�م�س.
وبناء على هذه �ملعطيات فقد ��شتحوذت �لبنوك �الإ�شالمية على نحو 20.2% 
 2.639 و�ل��ذي و�شلت قيمتها  �لدولة  �مل�شريف يف  ��شول �جلهاز  من �جمايل 

تريليون درهم تقريبا خالل �ل�شهور �لع�شر �الأوىل من �لعام �جلاري.
�لتطور  م��دى  �الإ�شالمية  �لبنوك  عمل  ي�شهده  �ل��ذي  �لنمو  ��شتمر�ر  ويعك�س 
�لذي حققته وهو �لتطور �لذي حازه �جلهاز �مل�شريف يف �لدولة ب�شكل عام ودفع 

به لت�شدر قائمة �الأكرث ن�شاطا على م�شتوى �ملنطقة.
ووفقا الإح�شاء�ت �مل�شرف �ملركزي فقد بلغت قيمة �الإئتمان �لذي قدمته �لبنوك 
�الإ�شالمية منذ بد�ية �لعام وحتى نهاية �شهر �أكتوبر �ملا�شي 361 مليار درهم 

. بنمو ن�شبته %7.7 مقارنة مع نهاية �لعام 2016 
وي�شكل ما قدمته �لبنوك �الإ�شالمية من قرو�س وت�شهيالت نحو %22.8 من 
نحو  قيمتها  و�لبالغ  �لدولة  �مل�شريف يف  �لتي قدمها �جلهاز  �لقرو�س  �جمايل 

1.584 تريليون درهم يف نهاية �شهر �أكتوبر .
و�شجلت نحو 286.6 مليار درهم من �جمايل �لقرو�س �لتي قدمتها �لبنوك 
�لقط�������اع  ن�شيب  و���ش��ل  ح������ني  يف  �خل��ا���س  �لقط������اع  ل�شال������ح  �الإ���ش��الم��ي��ة 
قدمت  ت�ش�����هيالت  عن  عب������ارة  مليار   11.2 ونحو  دره��م  مليار   34.6 �لعام 

للحكومة.
�ىل  �الإ�شالمية  �لبنوك  قرو�س  ن�شبة  �أن  �مل��رك��زي  �مل�شرف  �ح�شاء�ت  وتظهر 
يتم  �ملعادلة  ه��ذه  علما   85.2% �ىل  �كتوبر  نهاية  يف  بلغ  �مل�شتقرة  م��و�رده��ا 
�حت�شابها وفقا - لن�شبة �إجمايل �ل�شلف ز�ئد �شايف �الإقر��س + �شايف �ل�شمانات 
�أك��رث من  لفرة  �مل�شارف  ما بني  �إيد�عات   + �ملعززة  �الإعتماد  �ملالية وخطابات 
3 �شهور �إىل حا�شل جمع �شايف �الأم��و�ل �لر�أ�شمالية �حلرة + �إجمايل �مل�شادر 

�مل�شتقرة �الأخرى .
قيمة  بلغت  فقد  �الإ�شالمية  �لبنوك  ��شتقطبتها  �لتي  �ل��ود�ئ��ع  �شعيد  وعلى 
ت�شكل  دره��م  مليار   377.6 ن�شبته  ما  ت�شكل  دره��م  مليار   377.6 ر�شيدها 
%23.5 من �جمايل ر�شيد  377.6 مليار درهم ت�شكل ما ن�شبته  ما ن�شبته 
دره��م مع  تريليون   1.6 و�لبالغ نحو  �لدولة  �مل�شريف يف  �لود�ئع لدى �جلهاز 

نهاية �شهر �أكتوبر �ملا�شي.
وبلغت قيمة ود�ئع �لقطاع �خلا�س لدى �لبنوك �الإ�شالمية 248 مليار درهم 

يف حني و�شلت قيمة ود�ئع �حلكومة 53 مليار درهم يف نف�س فرة �لر�شد .
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : ٢٠٠7
�جلن�شية   �الإمار�ت    ، علي  �ل  بدر  يحيى  حميد  في�شل  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شيد/  من  كل  �ىل   )%1٠٠( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  يف  يرغب   7841977٠5843833
حممد عاطف حممد �فتيقار ، باك�شتاين �جلن�شية يف )�شالون عرفان للحالقة( مبوجب رخ�شة 
رقم )٢7658( -  1- تنازل مالك �لرخ�شة الخر - ٢/ وتغري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل 
موؤ�ش�شة فردية وكيل خدمات - 3/ يتغري �ال�شم �لتجاري للموؤ�ش�شة من �شالون عرفان للحالقة 

�ىل �شالون حممد عاطف للحالقة. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : ٢٠٠9
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �يدي�شريى �كرب بري�فوين - هندي  �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 1٠٠%  يف )كافترييا �شقر �ل�شارقة( مبوجب 
رخ�شة رقم )515998( وذلك �ىل �ل�شيد/ عبد�لكالم كوفاكانديل - هندي �جلن�شية  - 

تعديالت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة �ىل �خر. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : ٢٠٠8
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ بي�شا كوتى �وبر دين - �شريالنكي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�شته �لبالغة 1٠٠%  يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة / �ملنار �لعربي لال�شت�شار�ت �الد�رية( تاأ�ش�شت 
�ل�شيد/ كبري عبد�لرحمن ميالبر�مبيل  �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )7٢914٢( وذلك لكل من  باإمارة 
- هندي �جلن�شية و�ل�شيد/ ن�شري فازيكويلوت عبد�هلل فازيكويلوت - هندي �جلن�شية  - تعديالت �خرى:- 

مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات لي�شبح �شر�كة �عمال مهنية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 يف �شان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : ٢٠1٠
بنغالدي�شي  �جلن�شية   - �حمد  رفيق  يو�شف  �ل�شيد/ حممد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
حممد  �ل�شيد/  �ىل  ح�شة    %1٠٠ �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�شيف �لدين حممد �شريف - بنغالدي�شي �جلن�شية يف �لرخ�شة �ملهنية : حمل �جلا�شمي 

للخياطة ، ترخي�س رقم )٢4٢٢3(  تعديالت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  ٢٠13 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

تغيري ا�شم / ثراء �شاير ابو حممود
�ىل  بطلب  حممود(   �أبو  �شايل  )ثر�ء  �ملو�طنة  تقدمت 
��شمها  �لتوثيقات بتغيري  �أبوظبي �البتد�ئية- ق�شم  حمكمة 

من )ثر�ء( �ىل )�شار�( 
وتقرر خماطبتكم لالفادة عما �إذ� كانت عليها �شو�بق �و قيود 

جز�ئية �أو مطلوبه الأية جهة متنع من تغيري ��شمها. 
حنان جمعة ال�شعدي - كاتب عدل 

حممد �شامل املن�شوري - قا�شي توثيقات         

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

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
الدعوى رقم 2017/2112 جتاري كلي - ال�شارقة  

يف   ) عليها  )�مل��دع��ي  ح  م  ���س   - �لغذ�ئية  لل�شناعات  �خلليجية  �ملت�شامنة   / �ل�����ش��ادة 
�البتد�ئية  �الحت��ادي��ة  �ل�شارقة  تكليف حمكمة  على  بناء   - �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
يف  م�شرفيا  خبري�  �لثانية  �لكلية  و�الد�ري���ة  و�لعمالية  و�لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة   -
)�ملدعي(  �ال�شالمي  �بوظبي  �ل�شادة/ م�شرف  �ملرفوعة من  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمد�  وكيال  �و  �خل��ربة  جل�شة  ح�شورك  يرجى  وعليه  �شدكم 
لديكم من م�شتند�ت تخ�س �لدعوى وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢٠17/1٢/5 يف  متام 
�ل�شاعة 1٢.٠٠ ظهر� ،  يف مقر مكتب �خلبري : عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة 
دبي - دي��رة - �شارع بني يا�س - بناية برج �مل�شرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 15٠4  

موبايل : ٠5٠61114٢1  - ت : ٠٢6٢74177  ، ف : ٠٢6٢74188 
اخلبري  امل�سريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر)2017/8039( 
�ملنذرة / تيكوم لال�شت�شار�ت منطقة حرة - ذ م م 

�ملنذر �ليها : ميديا بايت فيجو�ل كوميونيكي�شنز منطقة حرة - ذ م م 
�مل��وؤرخ ٢٠/٢٠15/8  �لعقد  ببنود  �لعديل باخاللكم  �الن��ذ�ر  لذلك نخطركم مبوجب هذ� 
�لقيمة  ب�شد�د  �لقيام  �ل�شرعة  وج��ه  وعلى  عليكم  ويتوجب   ، بالقانون  �لتز�مكم  وع��دم 
�لفا  �اليجارية �ملر�شدة بذمتكم مبلغ وقدره 1٢1.٠9٢.46 درهم )مائة و�أحد وع�شرون 
و�ثنان وت�شعون درهما و�شتة و�ربعون فل�شا( و�خالء �ملاأجور يف مدة �ق�شاها ثالثون )3٠( 
يوما من تاريخ هذ� �العالن ، و�شتتحملون كافة �ال�شر�ر �لتي قد تلحق باملنذرة نتيجة 
ل�شغلكم �لوحدة وعدم �شد�د �الجرة عنها بدون وجه حق ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة يف 

�لرجوع عليكم و�تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهتكم
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

انذار عديل بالن�شر
رقم  )2017/8317( 

�ملنذرين / �ملنذر �ليهما :- 
1- علوي ح�شني حممد �لها�شمي  ، ٢- �شركة �ت�س �يه بي �ن للتطوير �لعقاري 

�ملنذر �ليه / �ملنذر : حممد علي �أحمد �حمد - جمهول حمل �القامة 
فان �ملنذرين يرف�شان ما جاء يف �الخطار �ملوجه �ليهما و�ملحرر �أمام كاتب �لعدل مبحاكم دبي بتاريخ ٢٠17/1٠/٢ 
�مل��وؤرخ يف ٢٠17/1٠/٢ وفقا  �ن��ذ�ره  جملة تف�شيال. ويف حالة عدم ��شتجابة �ملنذر �ليه للعدول عما جاء ب�شدر 
�لكفيلة  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �ملنذرين  يقوم  ف�شوف  �الن��ذ�ر  بهذ�  �ل��و�رد  و�لتعقيب  و�ل��رد  لل�شرح 
بحفظ �شائر حقوقهما جتاه �ملنذر �ليه طبقا لالتفاقية �ملوؤرخة يف ٢٠17/7/5 ف�شال مبا يف ذلك من �حقيتهما 
بالرجوع عليكت مبا يكون منا�شبا من تعوي�شات حال تقدريها �إذ� لزم �المر ذلك من �لق�شاء �أو �أهل �خلربة ، 
ومع �أحقية �ملنذرين يف �للجوء للتقدم يف ت�شجيل �شكاوي جز�ئية يف �شاأن هذ� �المر للجهات �لر�شمية �شاحبة 
�الخت�شا�س د�خل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة مع �لز�م �ملنذر �ليه ف�شال عن ذلك بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة م�شمول بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2017/8308( 
�ملنذرة / تيكوم لال�شت�شار�ت منطقة حرة - ذ م م 

�ملنذر �ليها : �شيلكت ميديا �آند �أدفرتاي�شنج منطقة حرة - ذ م م 
لذلك نخطركم مبوجب هذ� �النذ�ر �لعديل باخاللكم ببنود �لعقد �ملوؤرخ ٢٠14/3/18 وعدم 
�اليجارية  �لقيمة  ب�شد�د  �لقيام  �ل�شرعة  وجه  وعلى  عليكم  ويتوجب   ، بالقانون  �لتز�مكم 
�ملر�شدة بذمتكم مبلغ وقدره ٢36.457.٢5 درهم )مائتان و�شتة وثالثون �لفا و�ربعمائة 
و�شبع وخم�شون درهما وخم�س وع�شرون فل�شا( و�خالء �ملاأجور يف مدة �ق�شاها ثالثون )3٠( 
نتيجة  باملنذرة  تلحق  قد  �لتي  �ال�شر�ر  كافة  و�شتتحملون   ، �الع��الن  هذ�  تاريخ  من  يوما 
ل�شغلكم �لوحدة وعدم �شد�د �الجرة عنها بدون وجه حق ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة يف 

�لرجوع عليكم و�تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة يف مو�جهتكم
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1488 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- ئي مارت �شوبر ماركت ومتجر �ق�شام - �س ذ م م- وميثلها مديرها  
/ ر�جي�س �شريات د�مود�ر�ن  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ  ٢٠17/9/11  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة �شيام �لتجارية - 
�س ذ م م  - وميثلها مديرها / ��شحاق كاتوبور�ت كاتوبور�ت �شيدو بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ ٢5533 درهما )خم�شة وع�شرون �لفا وخم�شمائة وثالثة وثالثون( 
وم�شروفات  بر�شوم  و�لزمتها   ، �لتام  �ل�شد�د  وحتى   ٢٠17/4/٢3 تاريخ  من   %9 وف��ائ��دة 
�لدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1489 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �شركة �شوبر ماركت درمي مارت - �س ذ م م - فرع - وميثلها مديرها/ 
ر�جي�س �شريات د�م��ود�ر�ن - جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ  ٢٠17/9/11  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة �شيام �لتجارية - 
�س ذ م م  - وميثلها مديرها / ��شحاق كاتوبور�ت كاتوبور�ت �شيدو بالز�م �ملدعي عليها بان 
�لفا و�شتمائة وو�حد وثالثون  �ملدعية مبلغ 63631.15 درهما )ثالثة و�شتون  توؤدي �ىل 
درهما وخم�شة ع�شر فل�شا( وفائدة 9% من تاريخ ٢٠17/4/٢3 وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�لزمتها 
بر�شوم وم�شروفات �لدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�شت ما عد� 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1493 جتاري كلي                                                

بان  نعلنكم  �الق��ام��ة  للكهربائيات  جم��ه��ول حم��ل  دي��ن��ار  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠17/1٠/٢3  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
بالز�م   -: فيليب�س  روي��ال  با�شم  -�ملعروفة  �أن يف  فيليب�س  ل�شالح/كونينكليجكي  
عن  تعوي�شا  دره��م   183.551.33 مبلغ  ب���اأد�ء  بينهما  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ي 
�ال�شر�ر �ملادية ومبلغ خم�شمائة �لف دوالر �مريكي �و ما يعادلها مبلغ 1.84٠.٠٠٠ 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  بامل�شاريف  و�لزمتهما  �إم��ار�ت��ي  دره��م 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/943  ا�شتئناف جتاري   
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-�ملميز لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت - �س ذ م م ٢-زهو 
/هاين  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  ليان   ك�شني  قينغ   -3 ليو 
ويل �نرنا�شونال �ينك وميثله / �شيف �شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي -  قد 
رق��م   ٢٠17/679 جت��اري جزئي  بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف 
  ٢٠17/1٢/٢٠ �ملو�فق  �الرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   ٢٠17/3/٢ بتاريخ 
�ل�شاعة 1٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/459  نزاع تعيني خربة جتاري                      
�ل��ت��اأم��ني �لتكافلي  جمهويل  �مل��ت��ن��ازع ����ش���ده/1-  �الإم�����ار�ت الإع����ادة  �ىل 
�قام  قد  ع   م  �س   - للتاأمني  �شركة عمان  �ملتنازع/  �ن  �القامة مبا  حمل 
عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة  �لدعوى  عليك 
�لثالثاء   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شايف  بالر�شوم 
�ملو�فق ٢٠17/1٢/1٢  �ل�شاعة 8.3٠ �س مبكتب �مل�شلح  لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
رئي�س الق�شم                                                

حماكم دبي

الت�شويات الودية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2701  مدين جزئي              

�لزعابي  جمهول حمل  �ملاجد  1-  حممد عبد�هلل حممد   / �ملدعي عليه  �ىل 
جمموعة   - لالت�شاالت  �الإم����ار�ت  جمموعة  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ت�شاالت - �س م ع   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   33.914.5٢( وق��دره  مببلغ  عليه 
�لتام.  وحددت لها جل�شة  و�لفائدة  1٢% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
 Ch2.D.18 يوم �الثنني  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/11  �ل�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1497   تنفيذ مدين  
�ف�����ش��ور  جم��ه��ول حمل  ���ش��رك��ة م�شجلة  ليمتد  ج���روب  كينجز  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
ح�شن   عبد�هلل  كلندر  خالد   / وميثله  �ح��دى  �لتنفيذ/عبد�هلل  طالب  �ن  مبا  �القامة 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٢63167.٠6( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  - بف�شخ عبد بيع �لوحدة 
�لعقارية رقم ٢615 �لكائنة يف قطعة �الر�س رقم �م �شي ٢8 مب�شاحة وقدرها 654.96 
عن  و�مل�شتبدلة  عجمان  باإمارة  مرموقة  مبدينة  ت��اور  كينجز  ذ�  مب�شروع  مرقع  قدم 
�لوحدة �لعقارية رقم 1914 �ملربم فيما بني �ملدعي و�ملدعي عليها.   وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2699  مدين جزئي              
ب�شيت  جم��ه��ول حمل  ب��ن  رب��ي��ع  رب��ي��ع م�شعود  1- م�شعود   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمموعة   - لالت�شاالت  �الإم����ار�ت  جمموعة  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ت�شاالت - �س م ع   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   87.٢3٢.85( وق��دره  مببلغ  عليه 
�لتام.  وحددت لها جل�شة  و�لفائدة  1٢% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
 Ch2.D.18 يوم �الثنني  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/11  �ل�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
�أيام على �الأقل ويف حالة  مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2700  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �مني فرز�ند علي  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ �شركة جمموعة �الإم��ار�ت لالت�شاالت - جمموعة �الإم��ار�ت - �س م ع 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره  �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  قد 
من   %1٢ و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3٢.575.83(
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.3٠ �ل�شاعة   ٢٠17/1٢/11
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/11683  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-�كو�جتك لل�شحن - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شكيل �حمد كاال خان -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
 ٢٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16٢٠٠( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
 )MB178651550AE(ل�شكوى� و�مل�شاريف ورقم  و�لر�شوم  درهم( 
وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق ٢٠17/1٢/6  �ل�شاعة 15.٠٠ م�شاء� 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8825  عمايل جزئي             

جمهول  م   م  ذ  �س   - و�ل�شحن  للنقل  �لعا�شمة  1-�شم�س   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حم��م��د حم��م��ود خليفة حم���م���ود   ق��د �أق���ام 
 51398( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )٢٠٠٠ دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف ورقم 
�خلمي�س   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB176814169AE(ل�شكوى�
�ملو�فق ٢٠17/1٢/7  �ل�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2707  مدين جزئي              

�مل��دع��ي عليه / 1- ر�ب��ط��ة خ��ط �خلليج للنقل - ���س ذ م م  جمهول حمل  �ىل 
�أق��ام عليك  قد    - للتاأمني  �لوطنية  �بوظبي  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )3٠9٠٠ درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  1٢% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/18  �ل�شاعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.3٠
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3788  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- حمد�ن �شعيد حممد بالكيلة �لعامري - جمهول حمل �القامة 
م م وميثله / حممد مرت�شى يعقوب  ذ  �ل�شيار�ت -  لتاأجري  �م  �ر بي  �ملدعي/  �ن  مبا 
مرت�شى برهان �لها�شمي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )935٠ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 1٢% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/5  �ل�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3782  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�م��رب فيهم فيهيم ن��و�ز  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�آر بي �م لتاأجري �ل�شيار�ت - ذ  م م وميثله / حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان 
�ملدعي عليها مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  -  قد  �لها�شمي 
وقدره )7455٠ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 1٢% من تاريخ 
لها  �ملعجل بال كفالة.  وح��ددت  بالنفاذ  �شمول �حلكم  و  �لتام  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى 
جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/5  �ل�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2309  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�إ�س . دولر�م - �شركة ت�شامنية ٢- بكو�ند��س نافالين 3-برميكومار 
نافالين 4- دولر�م مانومل 5- ليالر�م مانومل 6- �شونيل نافالين بكو�ند��س نافالين  
/ علي  ع وميثله  م  �س   - �لوطني  �لفجرية  بنك  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مبا  جمهويل حمل 
�ملطالبة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام  ق��د   - �ل���رزع���وين  ع��ب��د�هلل  ��شماعيل حم��م��د 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم بان يوؤدو� �ىل �ملدعي مبلغ وقدره  
)1.٢٠٠.448 درهم �إمار�تي( و�لفائدة بو�قع 13% من تاريخ   �ال�شتحقاق  يف ٢٠16/6/٢6 و 
�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب.  وحددت لها جل�شة 
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.3٠ �ل�شاعة    ٢٠17/1٢/11 �مل��و�ف��ق   �الث��ن��ني   ي��وم 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2201  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- نايت�س وود جويرنى - �س ذ م م وميثلها مديرها / باول كينج 
ديفري�س  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ مان�ش�ش�شر لال�شتثمار - �س ذ م م 
وميثلها مديرها / مايكل درموت باتريك ماكجريفر - وميثله / عبد�لعزيز خليفة 
م�شعود �شيخان �لهنائي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  دعوى حل وت�شفية 
�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة .  وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/13 �ل�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3611  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-منريح�شني كاظمي والية �شاه  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
�لعمر�ن �ل�شام�شي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
و�لفائدة    �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   13.9٢4.٢4( وق��دره  مببلغ 
٢.49% �شهريا من ٢٠11/1٢/٢٠ وحتى �ل�شد�د �لتام  و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  ٢٠17/1٢/5  �ل�شاعة 8.3٠ �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3198  جتاري جزئي              
�ي��ر����س  جمهول حمل �الق��ام��ة مبا �ن �ملدعي/  �ىل �ملدعي عليه / 1- �رل��ني الم 
بنك �م �لقيوين �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن 
�ل�شام�شي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )4٠.576.64 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 49.٢%  
�لتام.    �ل�شد�د  وحتى   ٢٠11/1٢/٢٠ يف  �حلا�شل  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   % �شهريا 
وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/11  �ل�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2481  مدين  جزئي              
�ن �ملدعي/  �ملدعي عليه / 1-�خ��ر علي �شاه حممد  جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
خانا و�ت خان ن�شيب خان وميثله / ��شماعيل ح�شن علي  حممد �جلعبي -  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )9٠.٠٠٠ درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و �تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% �شنويا من تاريخ  ٢٠16/8/3 وحتى 
�لتام.  وح��ددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/11   �ل�شاعة 8.3٠  �ل�شد�د 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/7223  عمايل جزئي              

�ىل �ملدعى عليه/1- بقالة حممود رئي�س   جمهول حمل �القامة مبا �أن �ملدعي/
�مني �شاه �شانافا�س   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )٢5٢13 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )٢٠٠٠ دره��م( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف  رقم �ل�شكوى )MB175441231AE(  وحددت لها جل�شة 
  Ch1.A.5 يوم �خلمي�س  �ملو�فق ٢٠17/1٢/7  �ل�شاعة 8.3٠ �شباحا  بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2122  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-ح�شن حممد ح�شن حممد �لعلي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �لهالل - �س م ع وميثله / خليفة يو�شف حممد علي 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عمري    بن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1.٠٢٠.876.٢8( وق��دره  مببلغ 
يوم �خلمي�س   لها جل�شة  كفالة.  وح��ددت  �ملعجل بال  بالنفاذ  �شمول �حلكم  و 
�ملو�فق  ٢٠17/1٢/7  �ل�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3945  جتاري جزئي              

ب��دوي  جمهول  �حمد  �شيد  �لنا�شر حممد  1-عبد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
 حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة �شندباد �خلليج للمناطيد  - ذ م م   
و�لق�شاء  �الم��ر  بالغاء  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
جمدد� برف�شه و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت 
لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/٢7   �ل�شاعة 8.3٠ �س بالقاعة 
Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2014/67  عقاري كلي                 

�القامة  - جم��ه��ول حم��ل  �مل��ح��دودة   - �لتكنولوجيا  �ل��ك��وين  ملك   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لبيع  �تفاقيات  ف�شخ  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �شيتي قد  �شتيفانو  �ملدعي/  �ن  مبا 
برد  و�لتكافل  و�لت�شامم  بالت�شامن  �ملدعي عليهم  و�ل��ز�م   ، �ملوؤرخة 8/٢٠٠8/1٠  و�ل�شر�ء 
وت�شعون  ومائتي  �لف  و�شبعون  خم�شة  و�شبعمائة  ماليني  )خم�شة   5.775.٢99.15 مبلغ 
تاريخ �ال�شتحقاق  �ملبلغ من  �لقانونية عن  ، و�لفائدة  درهم وخم�شة ع�شر فل�شا( للمدعي 
�ملدعي  بتعوي�س  و�لز�مهم   ، �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �شنويا   %1٢ ن�شبة  بو�قع   ٢٠٠8/1٠/8 يف 
�تعاب  �لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  ، مع  �ملادية و�الدبية  عن �ال�شر�ر 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/7  �ل�شاعة 11.٠٠ �س بالقاعة 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/584  مدين كلي                
�لقانوين  م��دي��ر  ب�شفته  خ�شر  حممد  ن�شر  �ل��ق��ان��وين  1-�مل�شت�شار   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
و�لعد�لة للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ حميد 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    - �ل�شام�شي  خاطر  عبد�هلل  ها�شل 
�ملدعي عليهما �الوىل و�لثاين بدفع مبلغ وقدره  ثالثة ماليني درهم وت�شليم ما بحوزته 
من �مو�ل متبقية من ر�شوم �لق�شايا �مل�شددة له �شابقا و��شول �مل�شتند�ت و�لز�مه بالر�شوم 
�لتام.   وحددت  �ل�شد�د  و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة �لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
 Ch1.C.15 بالقاعة  �ل�شاعة 9.3٠ �س  �ملو�فق  11/٢٠17/1٢   لها جل�شة يوم �الثنني  
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2305  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- تيريي �أكويال - م م ح حاليا - �شابقا �شيمباو�جن �جنينريز �آند 
�لغرير  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  �آي  جمهول حمل  رد  �ف  �ي�س  كون�شر�ك�شنز ميدل 
لالن�شاء�ت �ملنيوم - �س ذ م م - �شابقا - �شركة �الملنيوم �لعربية - ذ�ت م�شوؤولية حمدودة( 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    - �جل��رم��ن  �بر�هيم  ��شماعيل  علي   / وميثله 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   ٢9٠8٢1٠( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  ٢٠17/1٢/6  �ل�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/44 عقاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �إت�س �إم جي للعقار�ت - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠17/9/٢6  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/حمزة �بوزيد حمزه حممد بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
و�ربعة  �لفا وخم�شمائة  و�شبعة ع�شر  - ثالثمائة  درهما(  وق��دره )317.534 
�مل��دع��ي عليها بكافة �لر�شوم و�مل�����ش��اري��ف.  حكما  ، و�ل���ز�م  وث��الث��ون دره��م��ا 
�ليوم  �عتبار� من  يوما  مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/9778 عمايل جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- �ل�شرح للمقاوالت - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �أن �ملدعي 
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   - ن��اي��ر  ر�م��ا���ش��ان��در�ن  ر�م��ا���ش��ان��در�ن  ريجي�س   /
�ملنعقدة بتاريخ  ٢٠17/1٠/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ريجي�س ر�ما�شاندر�ن 
ر�ما�شاندر�ن ناير بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ )٢63٢8( �شتة وع�شرون �لف 
وثالثمائة وثمانية وع�شرون درهما ، وتذكرة عودة �ىل موطنه عينا على �لدرجة �ل�شياحية 
�و ما يقابلها نقد� ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �آخر ، ورف�شت ما عد� ذلك 
من طلبات و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�شب من �مل�شروفات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم  �ليوم  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2696  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شياء �لقمر بت قمر منري بت  جمهول حمل �القامة 
�ت�شاالت(  �الإم��ار�ت لالإت�شاالت - جمموعة  �شركة جمموعة  �ملدعي/  �ن  مبا 
�س م ع   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وقدره )4٠.564.٢8 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %1٢ 
�الثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  �ال�شتحقاق  وحتى  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.3٠ �ل�شاعة    ٢٠17/1٢/4 �مل��و�ف��ق  
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2697  مدين  جزئي              

مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ��شغر   حممد  نو�شريو�ن   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�س  �الإم���ار�ت(  �الإم���ار�ت لالإت�شاالت - جمموعة  �شركة جمموعة  �ملدعي/  �ن 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  ع   قد  م 
وقدره )35.149.69 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %1٢ 
�الثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  �ال�شتحقاق  وحتى  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.3٠ �ل�شاعة    ٢٠17/1٢/4 �مل��و�ف��ق  
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1216  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-�شماد �لدين حممد  جمهول حمل �القامة مبا 
 / م وميثله  م  ذ  �س   - �لفنية  للخدمات  �ر�بيا  ����س  �ن  /�شي  �مل�شتاأنف  �ن 
خالد ��شماعيل عبد�لعزيز حممد �لزرعوين -  قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم : ٢٠17/75٠ عمايل جزئي بتاريخ ٢٠17/6/15    وحددت 
�شباحا    1٠.٠٠ �ل�شاعة     ٢٠17/1٢/5 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء    ي��وم  لها جل�شه 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4521  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �س   - �لكهروميكانيكية  للخدمات  جال�شكو  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
رج��ب علي  ن��ور حممد  �لتنفيذ/  �ن طالب  �الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
�مل��ذك��ورة �ع���اله و�لز�مك  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق���ام عليك  م���واله   ق��د 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8431( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. وعليه  ر�شوم خلزينة  باال�شافة �ىل مبلغ 9٢٠ درهم  �ملحكمة. 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
 الدعوى  رقم  2017/2547  جتاري كلي - ال�شارقة   

�ملحتكمة : �شركة تايجر للمقاوالت - ذ م م  وميثلها / وليد حممد حممد 
�إعالن �ملحتكم �شده �الأول : باهالج ر�ى د�مو�ل ر�م ر�كياين 

�عالن �ملحتكم �شده �لثاين : �شاجناي جانو�ين 
بالن�شر يف �لدعوى رقم ٢٠17/٢547 جتاري كلي - �ل�شارقة 

�ملذكورة  �لدعوى  �البتد�ئية فقد مت تعييني حمكما يف  �ل�شارقة �الحتادية  �ل�شادر من حمكمة  مبوجب �حلكم 
زكريا   / �لهند�شي  �ملحكم  مبكتب   ٢٠17/11/٢ �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �لثانية  �لتحكيم  جل�شة  عقدت  وقد  �عاله 
 )FL-05 ( حممود عبد�لعليم �لكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز �أبوهيل �لتجاري �لطابق �الأول - مكتب رقم 
ومت �لتوقيع على وثيقة مرجعية �لتحكيم من قبل مدير �ملحتكمة و�ملحكم و�أمني �ل�شر وقد تقرر منح �ملحتكم 
�لتحكيم  مرجعية  وثيقة  على  للتوقيع  �ملحكم   �مام  للح�شور   ٢٠17/11/9 تاريخ  حتى  نهائية  مهلة  �شدهما 
�نه حتى تاريخه مل  �لتحكيم دون توفق �ال  �إجر�ء�ت  وتقدمي دفاعهم يف �لدعوى و�ال �شوف يتم �ال�شتمر�ر يف 
يتقدم �ملحتكم �شدهما �مام �ملحكم ومل يقدما دفاعهما ودفوعهما يف �لدعوى �عاله ، لذ� فقد تقرر حجز �لدعوى 
العد�د حكم �لتحكيم يف �لدعوى �عاله ، على �ن يتم مو�فاة طريف �لتحكيم مبوعد جل�شة �لنطق باحلكم الحقا 

بعد �النتهاء من �شياغة حكم �لتحكيم.
املحكم     
م/  زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع خربة
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

 اإعالن بالن�شر - اإمارة دبي    
حمكمة  الحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم
تقدمت �ل�شيدة/ نرك�س علي ر�شا حممد ويل حال جيان ، �إمار�تية 
�جلن�شية �ىل حمكمة دبي �ل�شرعية بطلب تغيري ��شمها من نرك�س 
علي ر�شا حممد ويل حال جيان �ىل مالك علي ر�شا حممد ويل 
ب��ه �يل �ملحكمة  �ن يتقدم  �ع��ر����س  ح��ال ج��ي��ان. وعلى م��ن لديه 

�ملذكورة خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ق�شم خدمات الحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن املدعي عليها مبوعد اجتماع خربة  

�ملدعي عليها / �توتريدر منطقة حرة - ذ م م 
يعلن �خلرب �حلا�شبي / حممد �خل�شر عن بدء �عمال �خلربة �ملحا�شبية 

مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر من حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 17/٢٠17/1٠ 
يف �لدعوى رقم ٢٠17/٢376 جتاري جزئي - و�ملقامة من �ملدعي / �تورنت لتاأجري 
�ل�شيار�ت - يعلن �ملدعي عليها / �توتريدر منطقة حرة - ذ م م  �أومن ميثلها   مبوعد 
�إجتماع خربة لتقدمي كافة ما لديها من م�شتند�ت ودفوع  وذلك يوم �لثالثاء  �ملو�فق 
�لكائن يف  وذلك مبقر مكتب �خلبري   ، �لر�بعة ع�شر�  �ل�شاعة  ٢٠17/1٢/5 يف متام 
�مارة دبي - ديرة بناية مكاتب خلف �ل�شركة �لعربية لل�شيار�ت  توكيل ني�شان - مقابل 

�لفطيم �وتومول - �لطابق �لتا�شع مكتب 91٠
حممول / 4814٢٠3 -٠5٠  فاك�س / ٢947٠٠3-٠4

اخلبري/ حممد اخل�شر    

اإعالن بالن�شر 
مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات 
اخلبري/ حممد علي �شلطان اخل�شر   

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
يف الدعوى رقم 2017/3194 جتاري جزئي - دبي      

�ملدعي عليه / فيليك�س �شانتوربا ليبري�ن  يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
بناء على تكليف حمكمة دبي - �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ل�شابعة رقم 146  

بندبي خبري� م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملرفوعة / بنك �م �لقيوين 
وكيال  �و  �خل��ربة  جل�شة  ح�شورك  يرجى  وعليه  �شدكم   - )�ملدعي(  �لوطني 
يوم  �لدعوى وذلك  معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت تخ�س 
 : �خلبري  مكتب  مقر  يف  م�شاء�   1.3٠ مت��ام  يف   ٢٠17/1٢/5 �مل��و�ف��ق  �لثالثاء 
عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بناية برج 

�مل�شرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 15٠4  
موبايل : ٠5٠61114٢1  - ت : ٠٢6٢74177  ،  ف : ٠٢6٢74188 

اخلبري  امل�سريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
يف الدعوى رقم 2017/2979 جتاري جزئي - دبي      

�ملدعي عليه / ريونيا مريكادو ريي�س يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
بناء على تكليف حمكمة دبي - �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �خلام�شة رقم 15  

بندبي خبري� م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملرفوعة / بنك �م �لقيوين 
�و وكيال  -  �شدكم وعليه يرجى ح�شورك جل�شة �خلربة  �لوطني )�ملدعي( 
يوم  �لدعوى وذلك  معتمد� ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت تخ�س 
 : �خلبري  1٢.3٠ ظهر� يف مقر مكتب  ٢٠17/1٢/5 يف مت��ام  �مل��و�ف��ق  �لثالثاء 
عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بناية برج 

�مل�شرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 15٠4  
موبايل : ٠5٠61114٢1  - ت : ٠٢6٢74177  ،  ف : ٠٢6٢74188 

اخلبري  امل�سريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

 اإجتمــــــاع اخلبــــرة

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1285 جتاري كلي                                              
�أن  �ىل �ملدعي عليه/1- ناديه عتيق جوهر �شعود �لكتبي  جمهول حمل �القامة مبا 
ب��ن عمري   م ع وميثله / خليفة يو�شف حممد علي  ���س   - �ل��ه��الل  �مل��دع��ي / م�شرف 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠17/8/٢1  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/م�شرف �لهالل - �س م ع بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره / 533.933.47 درهم خم�شمائة وثالثة �لفا وت�شعمائة وثالثة وثالثون درهم 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  فل�شا  و�ربعون  و�شبعة 
قابال لال�شتئناف خالل  ورف�س ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1381 جتاري كلي                                              

ذياب  �لدين حممد  ن��ور   -٢ م  م  ذ   - للكمبيوتر  ت��وب  �شركة مايكرو  �ملدعي عليه/1-  �ىل 
�ليف - �لكفيل �ل�شخ�شي �شركة مايكرو توب للكمبيوتر - ذ م م(  جمهويل حمل �القامة 
مبا �أن �ملدعي / م�شرف �لهالل - �س م ع وميثله / خليفة يو�شف حممد علي بن عمري 
- نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠17/8/٢4  يف �لدعوى �ملذكورة 
�ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان   �عاله ل�شالح/ م�شرف �لهالل - �س م ع بالز�م 
يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره / 5٠8.844.88 درهم خم�شمائة وثمانية �لفا وثمامنائة و�ربعة 
و�ربعون درهما وثمانية وثمانون فل�شا و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10804  عمايل جزئي

جمهول  م   م  ذ  ���س   - �لفنية  للخدمات  �ل��ه��دى  فجر   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
 / وميثله  �لركبي  حممود  عبد�لعزيز  /�مينه  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - �لنعيمي  هوي�شل  علي  عبد�هلل  ر��شد 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   4٠999( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB178101196AE/2017 �ل�شكوى  رقم 
�الحد �ملو�فق ٢٠17/1٢/٢4 �ل�شاعة ٠8.3٠ �س بالقاعة ch1.A.2 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ، علما بان �لدعوى 

جددت من �ل�شطب .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مركز �سلطان بن زايد : ثقافة واإعالم م�ستنري خلدمة الوطن واملواطن  

روؤيُة  �ن  �ىل  �ملن�شوري  �شعيد  من�شور  و�أ���ش��ار 
�لوعي  ن�شر  تتج�شد يف  ز�ي��د  بن  �شلطان  مركز 
�لعلمي و�ملعريف لدى �ملجتمع، مع �حلفاظ على 
وهويتها  للدولة  و�حل�شاري  �لتاريخي  �الإرث 
م  ُمتقدِّ ع�شري  جمتمٍع  بناء  ِبهدف  �لوطنية، 
ومنفتح وقادر على �الإبد�ع و�البتكار. كما َتتمثَُّل 
ر�شالُة �ملركز يف تقدمي بر�مَج ثقافيٍة و�إعالمية 
متنوعة وم�شتنرية تخدم �ملجتمع وَتَتَبنَّى �لِقَيَم 
ت�شكيل  يف  وت�شاهم  �ل�شامية،  و�مل��ب��ادئ  �لنبيلة 
وق�شاياه  �ملجتمع  مب�شكالت  �ل�شحيح  �ل��وْع��ِي 

�مل�شتجدة، وَتْبتِكر �حللوَل �ملنا�شبَة لها.
م�شري� �ىل �ن �ملركز ي�شعى ، من خالل فعالياته 

و�أن�شطته �ملختلفة، لتحقيق �الأهد�ف �لتالية:
و�أن�شطته  فعالياته  خ��الل  من  �مل��رك��ز،  وي�شعى 

�ملختلفة، لتحقيق �الأهد�ف �لتالية: 
طريق  عن  �لثقافة  الإث���ر�ء  �ملعرفية  �لتنمية   -
�حلو�ر  و�إد�رة  �الأن�شطة  يف  �مل��و�ط��ن��ني  �إ���ش��ر�ك 
لتنمية مو�هبهم وقدر�تهم �لثقافية و�لفكرية، 
ب��اع��ت��ب��ار �الإن�����ش��ان، وف��ق��ا مل��ب��د�أ ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  زيد  بن  خليفة  �ل�شيخ 

للوطن‹‹.  �حلقيقية  �لرثوة  ››هو 
لالإمار�ت  فة  و�مْلُ�َشرِّ �مْلُ�شِرقة  �ل�شورة  تقدمي   -
�لعربية حتت قيادتها �مل�شتِنرية �مْلَُمثَّلة ب�شاحب 

�ل�شمو رئي�س �لدولة �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان، حفظه �هلل. 

�ملتخ�ش�شة  �لعلمية  و�لبحوث  �لدر��شات  �إعد�د 
ون�شرها وتنظيم �ملوؤمتر�ت و�حللقات �لدر��شية 
و�الأم�شيات  �لفكرية  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت  و�ل���ن���دو�ت 
�لثقايف  �لعمل  لتن�شيط  و�لفلكلورية  �ل�شعرية 

و�الإعالمي وتنميته.
موؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون   -

�لدولة و�ملجتمع(.
ثقافة  ون�شر  و�لتعاون  �لت�شامح  قيم  تر�شيخ   -
�الآخر،  وق��ب��ول  �حل���و�ر،  لغة  وت�شجيع  �ل�شالم 

و�حر�م حقوق �الإن�شان.
�لطاقات  وحترير  �لو�عدة،  �ملو�هب  �كت�شاف   -
�لكامنة لدى �ملو�طنني، وَتَبنيِّ �شيا�شاٍت وبر�مَج 
��ا وعربيا  ��َل �ل��ف��ع��ال حَم��لِّ��يًّ ُت��ِت��ي��ح ل��ه��م �ل��ت��و����شُ

وعامليا. 
وَيَتَبنَّى �ملركُز �ملفهوم �لعامَّ للثقافة، �لذي ي�شم 
�الأن�شطة �حل�شارية من فكر و�شيا�شة  خمتلف 
من  وغريها  وتعليم،  و�أدب،  و�قت�شاد  وفل�شفة 
فروع �ملعرفة �لتي ظّلت د�ئما حا�شرًة يف بر�مج 
اُه �ملركز  �ملركز و�أن�شطته. لذلك ال يتعار�ُس  �جتِّ
�لثقافية  �الأن�شطة  جم��ال  يف  �س  �لتَّخ�شُّ نحو 
وفعالياته  حما�شر�ته  تنويع  مع  و�الإع��الم��ي��ة 

�أن�شطة  �إن  ب��ل  ع���ام،  ب�شكل  للجمهور  ��ه��ة  �مل��وجَّ
ُتعنى  �لتي  �ملجاالت  �شتى  على  منفتحة  �ملركز 
�ملركز  روؤي��ة  و�الإع��الم��ي �شمن  �لثقايف  بال�شاأن 

و��شر�تيجيته �لثقافية �ل�شاملة. 
وتتمثل ��شر�تيجيته �ملركز فيما يلي:

�لب�شرية  وم��و�رده  �ملركز  ِباأُُطر  �الهتمام   -  1
حلفز �إبد�عهم

جديدة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ًة  �مل���رك���ز  �إد�رُة  �أط��ل��ق��ت 
ت��ت��م��ا���ش��ى م��ع روؤي����ة ح��ك��وم��ة �ب��وظ��ب��ي لتفعيل 
�أن�����ش��ط��ة �مل��رك��ز م�����ْش��ت��ْل��َه��َم��ة م��ن �أف��ك��ار �شاحب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�شموِّ  لتوجيهات  َدًة  �شِّ وجُمَ �هلل،  حفظه  �لدولة 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب 
وَتتَِّجه  �مل��رك��ز.  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو 
ذوي  م��ن  �ال�شتفادة  نحو  �ال�شر�تيجية  ه��ذه 
الإعد�د  �ملركز  يف  �لعاملة  و�خل���رب�ت  �لكفايات 
ُتَرَجم  وَق��د  ون�شرها،  علمية  و�أبحاث  در��شات 

�إىل بع�س �للغات �الأجنبية. 
�ل��در����ش��ات و�الأب��ح��اث �ملتميزة يف  وك��ذل��ك ن�شر 
�ال�شر�تيجيُة  نت  وت�شمَّ �ملختلفة.  �مل��ج��االت 
للمركز  �الإل����ك����روين  �مل���وق���ع  ت���ط���وي���َر  �أي�������ش���ا 
�جلديدة  و�الأه���������د�ف  ��ع��ات  ل��ل��ت��ط��لُّ ����ش��ت��ج��اب��ًة 

للمركز.  

من  �ملختلفة  و�لفعاليات  �الأن�شطة  جانب  و�إىل 
حم��ا���ش��ر�ت ون����دو�ت ون�����ش��ر �ل��ك��ت��ب، ك��م��ا �شبق 
ُل �ملجالت �لثقافية و�الأدبية �لتابعة  ِذْكُره، ُتو��شِ
للمركز م�شاهماِتها يف �لتنوير �لثقايف و�لعلمي. 
وهذه �ملجالت هي: »�الإمار�ت �لثقافية« و«بيت 

�ل�شعر« و�البل . 
�لتميز مفتاح  �لتنوع   -  2

ُيدِرُك �ملركُز باأن تنوع �الأن�شطة مفتاح �لتميز؛ 
لذلك �شملت فعالياُت �ملركز و�أن�شطُته خمتلَف 
و�لتعليمية  و�الإع���الم���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���ج���االت 
و�ل�شحية  و�القت�شادية  و�ل�شيا�شية  و�لفكرية 

وتطوير �لذ�ت . 
و�إثر�ئها،  عامة  �أن�شطته  لتنويع  �ملركز  وي�شعى 

 . و�لركيز على �لنَّوِع بدال من �لَكمِّ
فاعاًل  عن�شر�ً  ي��ك��ون  �أن  على  د�ئ��م��اً  ويحر�س 
ومهماً يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة �لتي تعي�شها 
دول���ة �الإم�����ار�ت، و�إن��ط��الق��اً م��ن ه��ذه �الأهد�ف 
�شلطان  مركز  حر�س  للم�شتقبل،  و��شت�شر�فاً 
بن ز�يد للثقافة و�الإع��الم على تنظيم �لعديد 
وجماالت  بالوطن  تت�شل  �لتي  �لفعاليات  من 

�لثقافة بكل �أبعادها،
 وق��دم �لعديد م��ن �الأ���ش��م��اء �ل��ب��ارزة مم��ن لهم 
�لوطن  الأب��ن��اء  خرب�تهم  ق��دم��و�  حيث  ب�شمة، 

�ل����ذي ت�شهده  �ل��ث��ق��ايف  ل��الإ���ش��ه��ام يف �حل�����ر�ك 
�لدولة.

ن�شر �لوعي �لعلمي و�ملعريف لدى �ملجتمع
�إنطالقاَ مما �شبق ويف �طار �هتمام �لدولة فقد 
نظم �مل��رك��ز ن���دو�ت وحم��ا���ش��ر�ت ت��رك��زت على 
عدة جماالت منها �البتكار و�لتعليم و�ل�شيا�شة 
��شافة  و�لعلوم  و�ل��رو�ي��ة  و�لثقافة  و�القت�شاد 
و�لتناف�شية  �ل��ت��م��ي��ز  ح����ول  حم���ا����ش���ر�ت  �ىل 
و�لطب وعلم �لنف�س و�لر�ث و�ملو�رد �لب�شرية 

و�ملو�طنة ومو�قع �لتو��شل �الجتماعي
و�لرجمة و�حلو�ر �لثقايف.

كما �شارك �ملركز يف مهرجانات تخ�س �لفرو�شية 
�ل�شاملة  ر���ش��ال��ت��ه  �ط�����ار  يف  و�ل���ب���ح���ر  و�الب������ل 

ومفهومة للثقافة �لو��شع .
ويف �طار �مل�شوؤولية �الجتماعية �شارك �ملركز يف 
عدد  بزيارة  وق��ام  �ملجتمعية  �مللتقيات  من  عدد 
من �ملد�ر�س وتعاون مع عدد من �جلهات لدعم 

مبادر�ت وطنية متعددة ..
كما ي�شارك مركز �شلطان بن ز�يد يف �ملنا�شبات 

�لوطنية كافة 
�نطالقا من حر�شه على دعم خمتلف �ملبادر�ت 
تاأ�ش�س  �ل���ت���ي  �ل��ن��ب��ي��ل��ة  ب��ال��ق��ي��م  �ل���ت���ي حت��ت��ف��ي 

مبوجبها �حتاد �إمار�تنا �لغالية.

وقال �شعادة من�شور �شعيد �ملن�شوري نائب �شمو 
مدير عام مركز �شلطان بن ز�يد بتوجيهات من 
ممثل  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 
ز�يد  ب��ن  �شلطان  م��رك��ز  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 

للثقافة و�العالم، 
فان �ملركز يركز على م�شروع �لكتاب �الكادميي. 
وق���د �����ش���در ع���دة ك��ت��ب يف ه���ذ� �مل���ج���ال وف���ازت 

�حد�ها بجائزة ثقافية عربية.
حر�س على �مل�شاركة يف �لفعاليات �ملهمة

للثقافة  ز�ي������د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  م���رك���ز  ي���ح���ر����س 
و�العالم على تفعيل �لتبادل �لثقايف و�الإعالمي 
مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �ل�شلة ، وي�شارك يف 
�لعديد من �لفعاليات كما يقوم برعاية فعاليات 
حم��ل��ي��ة ت�����ش��ه��م يف خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع �الإم���ار�ت���ي 
�لثقايف ودعم م�شرية  �لوعي  ن�شر  و�مل�شاركة يف 

وعجلة �لتنمية �ل�شاملة يف �الإمار�ت �لغالية.
�لر�ثي  �ل��وع��ي  ن�شر  على  �مل��رك��ز  يحر�س  كما 
�ل�شهرية  �إ����ش���د�ر�ت���ه  خ���الل  م��ن  �لتخ�ش�شي 
�ملتمثلة يف جملة �الإبل وهي جملة متخ�ش�شة 
بها.  يت�شل  م��ا  وك��ل  و�ل�����ش��ب��اق��ات  ب��االب��ل  تعنى 
وجملة بيت �ل�شعر �لذي تعنى باالأدب وخا�شة 
تعنى  �ل��ت��ي  �لثقافية  �الم����ار�ت  وجم��ل��ة  �ل�شعر 

بالفنون و�الأبحاث �لثقافية.

�سفري فرن�سا يزور مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
�ملاجد  جمعة  مركز  ب��وي،  لودوفيك  �شعادة  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ل��دى  فرن�شا  �شفري  ز�ر 
للثقافة و�لر�ث، وكان يف ��شتقباله جمعة �ملاجد، رئي�س �ملركز. تهدف �لزيارة �إىل بحث �شبل �لتعاون 
وتنمية �لعالقات �لثنائية �ملتميزة بني دولة �الإمار�ت وجمهورية فرن�شا  يف �لعديد من �ملجاالت، حيث 
و�شح جمعة �ملاجد لل�شيف �لدور �ملهم �لذي يقوم به �ملركز يف جمال حفظ �لر�ث �الإن�شاين، وترميم 

�ملخطوطات، و�الهتمام بن�شر �لثقافة.
�ملحفوظة  �لقدمية  �لكتب  من  �الآالف  ع�شر�ت  ت�شم  �أ�شبحت  �لتي  �لرقمية  �ملكتبة  �لزيارة  و�شملت 
رقميا، و�طلع على �ملعمل �لرقمي، و�الأجهزة �لتي طورها �ملركز لتحويل �الأوعية �لثقافية �إىل �أوعية 
رقمية ي�شهل حفظها و�لتعامل معها، كما ز�ر �ل�شفري ق�شم �ملخطوطات و�طلع على خز�نة �ملخطوطات 

�إىل �ل�شفري عبارة عن ن�شخة من كتاب عمر  فيها .ويف ختام �لزيارة قدم معايل جمعة �ملاجد هدية 
�خليام. وقد ثمن �ل�شفري �جلهود �لتي يبذلها معايل جمعة �ملاجد يف �شبيل ن�شر �لثقافة و�ملحافظة 
�لتي  �ل��ر�ث  كنوز  على  لالطالع  �لر�ئعة  �لفر�شة  ه��ذه  على  �جلزيل  بال�شكر  وتقدم  �ل��ر�ث،  على 

يحويها �ملركز.
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•• ابوظبي-الفجر:

بدعم ورعاية كرمية من �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة، رئي�ص املركز يعمل مركز �سلطان بن زايد منذ ن�ساأته 
على تر�سيخ ون�سر الوعي الثقايف واالإعالمي يف الدولة يف اإطار التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان حفظه اهلل، واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو حكام االإمارات يف كافة املجاالت.
واأكد �سعادة من�سور �سعيد عمهي املن�سوري نائب �سمو املدير العام ملركز �سلطان بن زايد ، اأن املركز ومنذ اإن�سائه ي�سعى اىل ترجمة هذه الروؤى والتوجيهات 

لتجعل من العا�سمة ابو ظبي ودولة االمارات �سرحا ومظلة ثقافية واعالمية ت�ست�سرف امل�ستقبل وتوؤرخ للما�سي وتعمل للحا�سر.
وقال يف ت�سريح مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 46 لدولة االمارات العربية املتحدة ان املركز ومنذ ن�ساأته يقوم بدور دور حيوي وفاعل يف �سماء الثقافة 
، وجت�سيد قيم  املتحدة  العربية  الثقافية واالإعالمية لدولة االمارات  الهوية  �سعلة تنويرية تعمل على تعزيز  واالعالم يف ابوظبي مما جعل منه 

االنتماء والوالء للوطن، وتر�سيخ عادات املجتمع لبناء االإن�سان املواطن القادر على العطاء، وحتقيق وحفظ املنجزات.
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يح�سر للقاء اجلالية العربية يف اإيطاليا

مروان حمفوظ .. برناجمه حافل باحلفالت 
�أن��ه بعدما كان  �أك��د �ملطرب �للبناين م��رو�ن حمفوظ 
و�أهله  وعائلتيهما  �بنيه  مع  و�لربيع  �ل�شتاء  مي�شي 
رزنامة  حيث  لبنان  يف  �ل��ف��رة  ه��ذه  �شيبقى  ك��ن��د�  يف 
�إيطاليا  �إل��ي��ه الإح��ي��اء ح��ف��الت يف  �مل��وج��ه��ة  �ل���دع���و�ت 
يف  قدمها  ناجحة  حفلة  بعد  كثرية  وع��م��ان  و���ش��وري��ة 

�الأردن �أخري�ً.
�لوطنية  )�لوكالة  درد���ش��ة مع  ك��الم حمفوظ ج��اء يف 
ل��الإع��الم(، وق��ال �إن��ه مل يتوقف عن تقدمي �حلفالت 
يف �شورية حيث ميلك قاعدة جماهريية كبرية حتفظ 
�أغنية جديدة  ل �أخري�ً  �أغانيه وتردد تر�ثه وفيها �شجَّ
من �أر�شيفه بعنو�ن )من بعدكن يا تاركني �لد�ر(، من 
كلمات �ل�شاعر �لر�حل �أ�شعد �ل�شبعلي، و�أحلان �لفنان 

فيلمون وهبة(.
�لرحباين  زي��اد  �لفنان  م��ع  جم���دد�ً  �لتو��شل  ومتنى 
�شعوبة  ثمة  �أن  يبدو  )لكن  ج��دي��دة،  �أغنية  لتقدمي 

يف ذل��ك(. و�أ���ش��اف �أن زوج��ة �بنه فريال �خل��وري حنا 
غنَّت ومتلك خامة �شوتية، و)�أدت �أمامي دور �لفنانة 
ملنا�شبة مرور  )�شهرية(  جورجيت �شايغ يف م�شرحية 
رب���ع ق���رن ع��ل��ى ت��ق��دمي��ه��ا. وف��ك��رن��ا يف م��رح��ل��ة معينة 
ذلك(.  دون  حالت  غربتها  لكن  ثنائية  �أغنية  بتقدمي 
ك��ذل��ك ذك���ر �أن �الأغ�����اين �مل�����ش��رك��ة �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا مع 
عيون  )يف  �شيما  ال  )���ش��ه��ري��ة(،  يف  ���ش��اي��غ  ج��ورج��ي��ت 
�لبال  يف  ت��ت��األ��ق  ز�ل���ت  م��ا  بتبكي(  ع��ي��ون  يف  بت�شحك 
م�شتطرد�ً: )كان �ملطرب �لر�حل جوزيف �شقر ميلك 

�شوتاً ر�ئعاً، وعلى �الإعالم �إن�شافه(. 
م����رو�ن حم��ف��وظ يح�شر ل��ل��ق��اء �جل��ال��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�ملطلوبة مثل )خايف كون  �الأغ��اين  �شيما  �إيطاليا، ال 
ع�شقتك، و�شرقني �لزمان، ويا �شيف عاالعد�(، �إ�شافة 
�إىل تقدمي بع�س �أغاين �شديقه �لر�حل وديع �ل�شايف 

�لذي ي�شفه بعمالق لبنان.

�أن��ه عمل  فيلم )م��ال علقة(، فك�شف  و�شام �شليبا عن  �لفنان  حت��ّدث 
يخلو  �أن  دون  من  لكن  �لكال�شيكية،  �حلب  ق�ش�س  من  بعيد  �شبابي 
للمرة  تنفذ  يقوم على فكرة جديدة  وه��و  �حل��ب،  �الأم��ر من عنا�شر 

يوماً   19 م���دى  ع��ل��ى  و���ش��ُي�����ش��ّور  ل��ب��ن��ان  يف  �الأوىل 
تقريباً، 

على �أن يب�شر �لنور يف فرب�ير �ملقبل. و�شّدد 
على �حلاجة �إىل هذ� �لنوع من �الأفالم يف 
عرو�شاً  يرف�س  �أنه  كا�شفاً  �ملرحلة،  هذه 
عدة الأن �لدور ال ي�شبهه. كذلك �أعلن �أنه 
�لتي  �الإنتاج  �شركة  على  للعمل  �شيتفرغ 

يح�شر لها، 
على  �مل�شتقبل  يف  �شريكز  �أن���ه  مو�شحاً 

�ل�شينما و�ملو�شيقى.
كالم �شليبا جاء يف برنامج �الإعالمي ر�لف 

معتوق، 
�ملمثل  ب����اأن  �الع������ر�ف  ي���ت���و�ن يف  ح��ي��ث مل 

بع�س  �أن  مو�شحاً  م��ا،  ملنتج  )�شلعة( 
تعب  ي�����ش��ت��غ��ل  �مل���ن���ت���ج���ني 

عن  �مل�����م�����ث�����ل 
ق���������ش����د 

لتحقيق هدفه.
 لكنه لفت �إىل �أن جتربته بعيدة حتى �الآن عن �أي ��شتغالل �شخ�شي، 

فيما ثمة ��شتغالل للفر�س. 
وثّمن دور �ملخرج مرو�ن حد�د يف �نطالقته، )فهو فتح له باب 

�لتو��شل مع كثريين يف هذ� �ملجال(،
 كما قال.

ويف �ت�����ش��ال م��ع ح����د�د ل��ل��ح��دي��ث ع��ن �ل��ت��ع��ام��ل مع 
)مروى غروب( ك�شف �ملنتج �أن �لعالقة مع �شليبا 
تتخطى �لبنود و�التفاقيات، �إذ تربطه به وبو�لده 

�شد�قة قدمية،
 معلناً �أن رهانه على و�شام جنح وهما على عالقة 
م�شتمرة وقد يعمالن �شوياً خارج �إطار �أي عقد مع 

�ل�شركة.
�أعماله  �ملالية عن  �لعائد�ت  �أما �شليبا فاأ�شار حول 

�إىل �أنها جيدة
 مو�شحاً �أن �لر�تب حلظ زيادة �شنوية �لتز�ماً بالعقد 

�ملوقع مع �ملخرج حد�د.

درو�ص وُحّب
هل مّر و�شام �شليبا مبرحلة 
�أجاب  �ل��غ��رور؟  من 
ب��������االإي��������ج��������اب 
)�أثناء  وق���ال: 
ت���������������ش�������وي�������ر 
م���������ش����ل���������ش����ل 
)متل �لقمر( 
نتيجة  ذل���ك 
ل���ل�������ش���غ���ط 
�لذي ع�شته 
ت�����ل�����ك  يف 
�الآون����������������ة. 
ل�����ك�����ن�����ن�����ي 
جت������������اوزت 
ه���������������������������ذه 
�مل��رح��ل��ة يف 

حينها. 
وع�����ن�����دم�����ا 
ي���������ب���������ل���������غ 
م������رح������ل������ة 
�ل���������ش����ه����رة، 
على �الإن�شان 
�أن يختار بني 
�لغرور �أو دفنه 
�لدرو�س  و�أخ�����ذ 

و�لعرب(.
وح���������ول م������ا ت�������رّدد 
عالقة  ع����ن  ����ش���اب���ق���اً 
جت�����م�����ع�����ه ب����امل����م����ث����ل����ة 
�لتي  ���ش��ل��ي��ب��ا  ���ش��ت��ي��ف��اين 
)متل  ب���ط���ول���ة  ����ش���ارك���ت���ه 

�لقمر(،
 يف وقت كان يعي�س حالة 
ح���ب م���ع ف���ت���اة �أخ�����رى، 
�أع���ل���ن �أن����ه �أع�����زب ومل 
ُي�����غ�����رم �����ش����وى م�����رة، 
متاماً  ي����درك  ل��ك��ن��ه 

ما يريد من �حلياة وعلى �شريكته �أن تتفهم و�شعه يف �ملجتمع جلهة 
�ملعجبات. كذلك رف�س �لقول �إنه خا�س جتربتني غر�ميتني يف �لوقت 
�لتو��شل مع فتاتني يف فرة  �أنه رمبا ي�شادف  نف�شه، لكنه مل ينكر 

و�حدة.

زمالء وم�سل�سل
ومن يختار للم�شاركة معها يف بطولة فيلم جديد؟ 

كان �جلو�ب ريتا حايك، وندى بو فرحات، وكبطل يختار �الآن �شعادة، 
وعادل كرم.

وعن ممثلني خا�شو� جتربة �لغناء )ككارلو�س عاز�ر وطوين عي�شى(، 
ذكر �أنهم جنحو� يف �لتمثيل �أكرث. 

وهو يوؤمن بال�شد�قة يف هذ� �ملجال، 
�أن  �أو�شح  وعن �لعالقة مع طوين عي�شى �لتي مل تدم فرة طويلة، 
على  مبا�شرة  له  وتوجه  كثرية،  و�الن�شغاالت  �الآن  خمتلفة  �لظروف 

�لهو�ء بالقول: )��شتقتلك(.
)�أول نظرة( على قناة )�جل��دي��د( خالل  وح��ول م�شاألة وق��ف عر�س 
رم�شان �لفائت، فال�شبب بح�شب �شليبا �أن �مل�شل�شل �لذي يخو�س فيه 

ق له بال�شكل �ملنا�شب،  �لتجربة وو�لده مل ُي�شوَّ
مل  م�شاهدة  ن�شبة  حققتا  )ي��وت��ي��وب(  على  منه  حلقتني  �أن  وك�شف 

ي�شجلها �أي م�شل�شل لبناين �شابقاً.
)�جلديد(  قناة  �أخ��ذت��ه  ن��ظ��رة(  )�أول  عر�س  بوقف  �ل��ق��ر�ر  �أن  و�أّك���د 

بالتن�شيق مع �ملنتج مرو�ن حد�د، 
�أخ��رى غري رم�شان  ورمبا تكون �خلطوة لال�شتفادة منه يف مرحلة 

�لف�شيل.
�أعطاه �شليبا عالمة �شبعة على ع�شرة  و�مل�شل�شل �لذي يعر�س ر�هناً 
ن�شبة �إىل حب �مل�شاهدين له، لكنه يريد �الطالع على �الأرقام لتحديد 

ذلك.

طفولة وغ�سان �سليبا
�أج��و�ء مريحة جعلته  �أن طفولته كانت عادية فن�شاأ يف  ك�شف �شليبا 
ملعقة من  فمه  )ول���د ويف  كمن  لي�س  ول��ك��ن  ي��ري��د،  م��ا  على  يح�شل 

�لذهب(.
كذلك �أعلن حبه الأنو�ع �ملاأكوالت كافة، ال �شيما )�ملغربية( و(�مللوخية(، 
�لبورجو�زيني  حياة  �إىل  مييل  ال  �أن��ه  مو�شحاً  �لبحر،  ثمار  كذلك 
ل  ويحب �لعاد�ت �ل�شعبية، وال يهتم بال�شيار�ت مثاًل. حتى �أنه مل ُيبدِّ

�شيارته �إال بعد �إ�شر�ر و�لده على �الأمر.
�ختار )هنيبغل(  �لعمل على جتديدها،  لو�لده يحب  وعن م�شرحية 
به  �ل��ذي جتمعه  �لرحباين  غ�شان  �ملو�شيقي  ذل��ك مع  يتحقق  ورمب��ا 
�أنها  �إىل  �الب��ن  فاأ�شار  �الأغنية مع غ�شان �شليبا  .�أم��ا  عالقة �شد�قة 
منذ �أ�شهر يف �الأ�شو�ق، وهما يف �شدد �لتح�شري للفيديو كليب �لذي 

�شيجمع �أكرث من مرحلة عمرية.
ويف فقرة on – off �الأ�شماء �لتي �أدرجها و�شام �شليبا يف خانة �ل� 
�بن  الأنه  حد�د  ويو�شف  �أعماله،  يحّب  فهو  �خلال  يو�شف  هي:   on
�أن تكون جنمة وهي حققت  �إىل  �مل�شرح، ونادين �لر��شي الأنها ت�شعى 

ذلك.
يحبها  غ�شن  بو  وماغي  جمهورها،  فلديها  �لنور  عبد  �شريين  �أم��ا   

ك�شخ�س،
 ونادين جنيم تلفته �إطاللتها، و�إيلي معلوف الأنه يكتب علماً باأن ثمة 
م�شكلة يف لبنان يف �لكتابة، ومرو�ن حد�د الأنه ير�هن على �أ�شخا�س 

غري معروفني وينجح.
وكارلو�س  �لكيك،  باميال  م��ن  ك��اًل  نف�شها  �لالئحة  يف  �أدرج  كذلك   

عاز�ر، وبا�شم مغنية، 
ور�مي عيا�س، وكارين رزق �هلل، وهيفاء وهبي وهو يحب �أن يخو�س 
�لتمثيل معها وذلك �شرف له. ومل ين�س عادل كرم، وعا�شي  جتربة 
�أبو �شقر�، وزي��اد برجي لكنه غري معجب باالأفالم  �حل��الين، وبديع 

�لتي ي�شارك فيها.

)مال علقة(.. عمل �سبابي بعيد عن ق�س�ص احلب الكال�سيكية

و�سام �سليبا: اأركز يف امل�ستقبل على ال�سينما واملو�سيقى

اإذاعي  حديث  يف  �سليبا  و�سام  اللبناين  الفنان  ك�سف 
اأخري معه اأنه ُي�سارك �سيف �سرف يف م�سل�سل )اأ�سحاب 
حما�سته  مبديًا  علقة(  )م��ال  فيلم  بطولة  ويف   ،)3
للعمل الذي �سيجمعه مع املمثلني كارلو�ص عازار، وجاد 
اإخراج  ومن  حاج،  و�سريين  مرعب،  وتاتيانا  كرم،  بو 
بودي �سفري. الفنان اللبناين الذي ن�ساأ يف عائلة فنية 
بامتياز وورث �سوته اجلميل عن والده الفنان غ�سان 
�سليبا حتّدث اأي�سًا عن طفولته واالأطباق التي يف�سلها 

موؤكدًا اأن املظاهر ال تهّمه.

هالة �سرحان .. جل�سات عمل مكثفة
تعقد هالة �شرحان جل�شات عمل مع فريق عمل قناة )�حلياة( لالتفاق على 
�أوقفتها  �أزمة مالية  �لتي عانت  �لقنو�ت  ل�شبكة  �الإطالقة �جلديدة  تفا�شيل 

عن �لبث �أ�شابيع عدة قبل �أن تعود ب�شكل جزئي.
وتلتقي �الإعالمية �مل�شرية عدد�ً من �الإعالميني، من بينهم ر�غدة �شلهوب، 
�ل�شا�شة  على  ظهورهم  تفا�شيل  على  لالتفاق  �أم��ني،  وتامر  خليفة،  وط��وين 

و�ل�شكل �جلديد لرب�جمهم.

طلب زينة.. مرفو�ض
��شمها  بو�شع  طلبها  �جلديد  زينة  �لفنانة  مل�شل�شل  �ملنتجة  �ل�شركة  رف�شت 
لرم�شان  در�م��ي  عمل  يف  �لبطولة  �شت�شاركه  �ل��ذي  يا�شني  �آ�شر  زميلها  قبل 

.2018
�ل�شركة �ملنتجة رف�شت و�شع هذ� �ل�شرط يف �لتعاقد �ملربم بينهما، موؤكدة �أن 

من �ل�شابق الأو�نه �حلديث عن �شارة �لعمل.

ماريتا احلالين .. )نا�سيني(
على  �شفحاتها  عرب  و��شعة  حملة  �حل��الين  ماريتا  �للبنانية  �لنجمة  نظمت 

مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، روجت من خاللها �أغنيتها �جلديدة )نا�شيني(.
دميان  �شليمان  وتوزيع  و�أحلانه،  خوري  نبيل  كلمات  من  رومان�شية،  �الأغنية 

وطارق جمدالين.
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هكذا ميكن التغلب على اآلم احللق
تعد �آالم �حللق من �ملتاعب �ل�شائعة خالل ف�شلي �خلريف و�ل�شتاء، حيث 

�إنها تعد من �الأعر��س �مل�شاحبة لنزالت �لربد.
وملو�جهة �آالم �حللق تن�شح �لطبيبة �الأملانية “جيزينه فيكمان” باللجوء 
�إىل �أقر��س �ال�شتحالب يف �لبد�ية، حيث �إنها تعمل على تن�شيط �إفر�ز 

ا ي�شاعد على تخفيف �الآالم و�الحتقان. �للعاب؛ مِمَّ
�أقر��س  �أن حت��ت��وي  �ل�����ش��روري  م��ن  ل��ي�����س  �أن����ه  �إىل  و�أ����ش���ارت ف��ي��ك��م��ان 
�إىل �مل�شكنات  �أن��ه ميكن �للجوء  ُم��وؤّك��َدة  �ال�شتحالب على م��و�د خم��درة، 

ب�شكل �إ�شايف، �إذ� كانت �الآالم �شديدة.
َح��اِل عدم تال�شي  يِف  �لطبيب  ��ْشت�َشارة  �لعامة �شرورة  �ملمار�شة  و�أك��دت 
��ام، �أو �إذ� كانت م�شحوبة بحمى، ِبَح�َشِب وكالة  �أَيَّ �الآالم بعد مرور ب�شع 

�الأنباء �الأملانية.

ملاذا يزيد الأمل يف الراأ�ض 
اأكرث من باقي اجل�سد؟

�أفادت در��شات �أجريت على فئر�ن باأنه عندما يبدو �الإح�شا�س باآالم �لر�أ�س 
و�لوجه �أ�شد من �الأمل يف باقي �جل�شم، فاإن �شبب ذلك هو �أن م�شار� خا�شا 

يف �لدماغ يزيد من �الإح�شا�س باالأمل يف هذين �ملكانني.
يف  خمتلف  مكان  �إىل  تتجه  �لوجه  يف  �الأمل  �إ���ش��ار�ت  �إن  �لباحثون  ويقول 

�لدماغ ولي�س مناطق منبهات �الأمل يف �أماكن �أخرى من �جل�شد.
وبحث فان و�نغ من �ملركز �لطبي جلامعة ديوك يف دوره��ام بوالية نورث 
كاروالينا وزم��الوؤه يف دو�ئ��ر �لدماغ ذ�ت �ل�شلة بت�شور �الأمل يف �لفئر�ن، 
�لوجه  يف  �الأمل  حم��ف��ز�ت  على  �لفعل  ردود  يف  �الخ��ت��الف��ات  على  ورك����زو� 

و�لقدم.
�إىل  تتجه  �ل��وج��ه  م��ن  �الأمل  �إ���ش��ار�ت  �أن  بالفعل  يعرفون  �لباحثون  وك��ان 
لكن  �لع�شدية.  �شبه  �جلانبية  �ل��ن��و�ة  ت�شمى  منطقة  يف  �ل��دم��اغ  ن�شفي 
�لدر��شة �جلديدة �أظهرت �أن �الإ�شار�ت تتجه بعد ذلك �إىل مر�كز متعددة 

يف �ملخ على �شلة بامل�شاعر و�لغر�ئز.
خاليا  ف��اإن  نيورو�شاين�س،  نيت�شر  دوري��ة  يف  �لباحثون  و�شف  ما  وبح�شب 
�ملخ يف �لنو�ة �جلانبية �شبه �لع�شدية، ت�شلها مدخالت من مر�كز �ل�شعور 

تلك.
وعلى �لنقي�س، فاإن �إ�شار�ت �الأمل من �لقدم تتجه من خالل �حلبل �ل�شوكي، 
يف  �لع�شدية،  �شبه  �جلانبية  �ل��ن��و�ة  من  خمتلفة  منطقة  �إىل  ت�شل  حتى 

جانب �ملخ �ملعاك�س جلهة �لقدم �لذي جرى حتفيزه.
ونقل عن و�نغ : �الأمل وخ�شو�شا �الأمل �ملزمن لي�س فقط ��شطر�با ح�شيا. 
�حل�شية  �ملعاناة  على  وبقوة  مبا�شرة  يوؤثر  و�لوجه  للر�أ�س  �ملزمن  و�الأمل 
للمري�س )�العتالل �لع�شبي �حل�شي(... لذ� فاإنه من �ملهم معاجلة �ملعاناة 

�حل�شية ملر�شى �الآالم �ملزمنة.

؟  حديث  علم  املثلثات  ح�ساب  علم  • هل 
ال .. �ثبت �لعلماء �ن علم ح�شاب �ملثلثات علم قدمي و�أول من ��شتخدمه 
هم �لفر�عنه �لقدماء و�شاعدهم ذلك يف بناء �الهر�مات �ل�شهرية وقد 
طور �لعرب �مل�شلمون ذلك �لعلم وو�شعو� ��ش�شه �حلديثة جلعله علماً 
�بوعبد�هلل  �ملثلثات  لعلم ح�شاب  �ملوؤ�ش�شني  �و�ئل  ومن  بذ�ته  م�شتقاًل 

�لبتاين ون�شر �لدين �لطو�شي 
؟ احل�ساب  يف  �سفر  اول  �ساحب  • من 

مو�شى  ب��ن  حممد  �مل�شلم  �ل��ع��امل  ه��و  �حل�شاب  يف  �شفر  �ول  �شاحب 
�خلو�رزمي وهو �ول من �دخل �ل�شفر يف �حل�شاب وكان �كت�شافه هذ� 
يف علم �حل�شاب نقله كبرية وعظيمة يف در��شة �الأرقام وتغيري�ً جذرياً 

ملفهوم �لرقم . 
؟  الكرتوين  حا�سوب  اول  كان  •   متى 

�ول حا�شوب �لكروين يعمل بالكهرباء كان يف �مريكا عام 1946 وهو 
وي�شتهلك  �ملفرغه  بال�شمامات  تعمل  �لتى  �لقدمية  �حلو��شيب  من 

قدر�ً كبري�ً من �لطاقة كما �نه ي�شغل حيز�ً كبري�ً 

�ل�شعر رقيقاً  و كلما كان   .. �ل�شليم  �لر�أ�س  �شعرة يف  �ألف   120 يبلغ نحو  �لر�أ�س  �شعر  �أن عدد  تعلم  • هل 
�ألف   90 �إذ يبلغ  �أقل كثافة  �ل�شعر �الأحمر عموماً  �ل�شعر �الأ�شود و  �أكرث من  �ل�شعر �الأ�شقر  .. و  �أكرث  كان 

�شعرة .. و يتجدد هذ� �لعدد بوجه عام خالل خم�شة �أعو�م حيث ي�شقط كل يوم ما بني 50 : 60 �شعرة. 
 • هل تعلم �أن �ملخ يحتاج �إىل �شد�س كمية �لدم �لتي ي�شخها �لقلب و خم�س �الأوك�شجني �لذي يدخل �جل�شم 

.. رغم �أن �ملخ ال يزن �أكرث من و�حد على خم�شني من �جل�شم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  �الإن�شان  ج�شم  يف  يوجد  �أنه  تعلم  • هل 

 • هل تعلم �أن يف ج�شم �الإن�شان �أكرث من مليوين غدة عرقية تفرز كمية من �لعرق تر�وح ما بني ن�شف لر 
�إىل لر ون�شف كل 24 �شاعة بال توقف �شيفاً و �شتاًء مع �ملجهود و �حلركة ومع �رتفاع درجة �حلر�رة. 

 • هل تعلم �أن �الأظافر �إذ� �أزيلت جر�حياً �أو فقدت الأي �شبب فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة 
�أخرى. 

�سباق اخليل 
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فوائد حبة الربكة

�إ�شافة  ��شتخد�ماتها  خمتلف  يف  �ل��ربك��ة  حلبة  �ل�شحية  �لفو�ئد  تتعدد 
للحفاظ  بتناولها،  و�شلم   عليه  �هلل  �لر�شول �شلى  وتو�شية  �ملميز  ملذ�قها 

على �ل�شحة و�لتعايف من �الأمر��س.
حبة  �إن  �لعالجية:  �لتغذية  ��شت�شارية  �لدين  �شرف  منال  دكتورة  وتقول 

�لربكة مفيدة جًد� يف عالج �النتفاخ وع�شر �له�شم ال�شيما عند �الأطفال.
وت�شري �إىل �أنها مفيدة يف حاالت �حلمو�شة �لتي تالزم �ملر�أة خالل �الأ�شهر 

�الأخرية من �حلمل وتعد عالج فعال الأوجاع �لبطن.
وميكن ��شتخد�مها للتخفيف من �ل�شد�ع عن طريق نقعها يف �ملاء �أو دقها 

وتناولها يف �شكل م�شروب للتخل�س من وجع �لر�أ�س.

يحدث �خلمول نتيجة لعدة �أ�شباب، من بينها ��شطر�بات 
�لن�شاط  �مل�شوؤولة عن  �لفيتامينات  بع�س  ونق�س  �لغدد 
ل�شوء  باالإ�شافة   ،12 ب  فيتامني  باالأخ�س  �جل�شم  يف 
�ل��ت��غ��ذي��ة و�ل���ت���ه���اب���ات �مل���ع���دة و�ل���ت���ه���اب �ل��ك��ب��د ومر�س 

�ل�شكري. 
وهي  �مل�شتمر  �مل��ر���ش��ي  للخمول  �أع���ر�����س  ع���دة  وه��ن��اك 
�ل��ت��ع��ب �ل��ع��ام و�ل�����ش��ع��ور ب��االإع��ي��اء و����ش��ط��ر�ب��ات �ملعدة 
و�الأمعاء و�شعوبة �لنوم و�الإم�شاك و�ل�شد�ع و�رتفاع �أو 

�نخفا�س �شغط �لدم. 
ويقدم موقع "هيل�س الين" عدة ن�شائح لعالج �خلمول 
وهي غ�شل �لوجه باملاء �لبارد �لذي ينع�س كامل �جل�شم. 

كما ين�شح باحل�شول على ق�شط كايف من �لنوم ال يقل 
عن 6 �إىل 7 �شاعات للبالغني.

ممار�شة  �خل��م��ول  م��ن  للتخل�س  �لفعالة  �ل��ط��رق  وم��ن 
�لريا�شة حتى لو �مل�شي و�جلري ب�شكل منتظم.

مد  على  و�مل���ت���و�زن  �ل�شّحي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  وي�شاهم 
�جل�شم بالطاقة و�ل�شحة و�لتخل�س من �خلمول.

وي�شري �ملوقع �إىل �أن �حل�شول على �لتدليك من �لطرق 
�ملفيدة يف تن�شيط �جل�شم.

تخلي�شك  على  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �مل�����ش��روب��ات  بع�س  وه��ن��اك 
من قلة �لن�شاط و�أعر��س �خلمول كالع�شائر �لطبيعية 

و�لقهوة.

ن�سائح هامة تخل�سك من اخلمول

فتى ي�ستخدم هاتفه اخللوي اللتقاط �سورة للتابوت الذهبي للفرعون توت عنخ اآمون، الذي عر�ص يف املتحف امل�سري بالقاهرة حيث احتفل املتحف امل�سري 
بالذكرى ال� 115 لتاأ�سي�سه، وعر�ص الأول مرة حوايل 60 قطعة ذهبية من عربة امللك توت عنخ اآمون بني 120 األف قطعة اأثرية اأخرى.  )ا ف ب(

جاء موعد �مل�شابقة �لكبرية.. جاء موعد �شباق �خليل و�خذ كل من كل منفي �ملدينة ي�شتعدون فهذه �مل�شابقة 
لل�شباقات  خ��رج  ورمب��ا  يفوز  م��ن  و�شي�شتهر  �شخمة  جو�ئزها  كما  فيها  �ال���ش��ر�ك  ح��ق  للجميع  ف��ان  مميزة 
�لعاملية.. نظر هرني �يل ح�شانه وهويقول لو كان لدي ح�شان ��شرك به يف تلك �مل�شابقة ما تاخرت ولكن 
هذ� �حل�شان اليعرف �شوي �الكل وجر �لعربات �لعربات و�للعب.. فردت عليه �خته بكلمة ب�شيطة وقالت لكنه 
عندما يلعب فهو يجري ب�شرعة.. هرني ملاذ� ال نحاول �ن منرنه �مامنا �شهر�ن ميكن �ن نفعل فيهما �شيئا 

لنحاول �نه يحبنا.. هيا 
طفالن كل منهما فيه ن�شاط وحيوية و�مل.. �خذ ح�شانهما �ملحبوب �يل و�شط �ملزرعة و�خذ يف تقليد مدربني 
�خليول ورمبا �ح�شا بانهما �شيفلحان.. كانا �حيانا يق�شو�ن عليه لكنه مل يكن يتذمر خرجا به خارج �ملزرعة 
ليجري حولها.. كل مرة يتح�شن فيها مينحانه مكافاة قطعة كبرية من �ل�شكاكر، �ح�س �حل�شان بذلك وحتي 
�حل�شان  قلب  يف  �لغرية  فتحركت  ه��رني  به  لت�شابق  م��اري  يخ�س  �خ��ر  بح�شان  ج��اء�  �ل�شرعة  علي  يحثانه 
و��شتطاع �ن ي�شبق ماري ومع �اليام ��شبحا �حل�شانان ماهر�ن بحق خا�شة بعد �ن قام و�لد هرني بتجربتهما 

و�نده�س لتلك �لنتيجة �لر�ئعة.
�الب  وكان  �ال�شود  �ملرقط وماري وح�شانها  للمت�شابقني يوجد هرني وح�شانه  �ملدونة  �ال�شماء  �ليوم �شمن 
و�الم يتا�شاحكان حني قال �الب �عتقد �ن هرني من �ملمكن �ن يفوز مبركز متقدم فح�شانه يح�س بالغرية 
�ل�شديدة من ح�شان ماري ومن �ملمكن �ن يبذل جمهود م�شاعف يف حلبة لت�شابق به هرني فتحركت �لغرية يف 
قلب �حل�شان و��شتطاع �ن ي�شبق ماري، ومع �اليام �أ�شبح �حل�شانان ماهر�ن بحق خا�شة بعد �ن قام و�لد هرني 

بتجربتهما و�نده�س لتلك �لنتيجة �لر�ئعة.
�ليوم �شمن �ال�شماء �ملدونة للمت�شابقني يوجد هرني وح�شانه �ملرقط وماري وح�شانها �ال�شود وكان مبركز 
متقدم فح�شانه �ملرقط وماري ومن �ملمكن �ن يبذل جمهود م�شاعف يف حلبة �ل�شباق حني ير�ه بجو�ر كانت 
فكرة جيدة بحق.. مع طلقات �لبد�ية باملركز �لثاين يف جولتها و�الن هناك ع�شر خيول �شتت�شابق يف �ملرحلة 
�الخرية و�جلميع متفائل فانها خيول مدربة قدمية يف هذه �ل�شباقات ولي�س من �ملعقول �ن تفوز عليها خيول 
جتري الول م��رة.. �نطلق �جلميع علي �مل و�حد فقط �ملركز �الول �و �لثاين �و �لثالث. �نطلق كل �شئ مع 
ذهول  يف  �جلميع  �شفق  حني  �شريعا  �لوقت  وم��ر  جمهول..  وم�شتقبل  و�منيات  كثرية  �م��ال  �لبد�ية  طلقات 
�خليول،  عائلة  تتحدث عن  �ل�شحف جميعها  و�الن  �لثالث  باملركز  ف��از  فقد  تلك  يع�شق  و�ل��ذي  ه��رني  لفوز 
عائلة جمعت ثالث جو�ئز غريت جمري حياتها �نهم �الن ميتلكون خيول عديدة و��شطبالت كثرية ويدخلون 

�شباقات ال ح�شر لها فقد حددو� منذ �لبد�ية ما ياملون فيه حتي و�شلو� المان.


