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هل فكرت ب�شراء عطر 

بال رائحة؟
روائح  منها  تفوح  كثرية  اأن���واع  ت�صادفك  عطور  ملحل  دخ��ول��ك  عند 
التي تلدغك بلم�صة حارة،  اأو تلك  الفواكه  اأو  اأو احلم�صيات  الزهور 

ولكن هل فكرت يوما يف �صراء عطر بال رائحة؟
ت�صهد �صوق العطور �صعود اجتاه جديد ي�صجع على ا�صتهالك عطور 
اأقرب  يجعلها  مب��ا  املكونات  بع�ض  روائ���ح  م��ن  خمففة  كميات  حتمل 
امل�صاعد"  "مو�صيقى  عطر  املنتجات  تلك  واأح��د  رائحة،  بال  لعطور 
"اأوف  املالب�ض  لعالمة  الإبداعي  املدير  اأبلوه  فريجيل  ابتكره  الذي 
الأمريكي كاين  ال��راب  وايت" واملتعاون منذ فرتة طويلة مع مغني 

وي�صت وبن غورهام من بيت العطر برييدو.
ويحتوي هذا العطر -الذي �صيطلق يف نيويورك يف مايو اأيار املقبل- 
باأنه  ويو�صف  وامل�صك،  واخليزران  البنف�صج  من  ناعمة  مكونات  على 
ناعم جدا ودقيق جدا لدرجة اأنه يختفي تقريبا عند ا�صتعماله. ومن 
100 مليغرام  اأن ي�صل �صعر زجاجة من هذا العطر بحجم  املتوقع 

اإىل 275 دولرا.
عطر اآخر من موجة العطور من دون رائحة اأنتجه املبدعان يف جمال 
العطور فرانك فولكيل ودورا باغري�ض، وقال فولكيل اإنه �صمم العطر 
الألفية  ن�صهده مع جيل  "ما  واأ�صاف  "ب�صيطا ولكنه فريد"،  ليكون 
اأقل  اأن تكون عطورهم �صخ�صية.. ويريدون رائحة  اأنهم يحبون  هو 

تعقيدا".
واأنتجت اإحدى ال�صركات عطرا اختارت له ا�صم "لي�ض عطرا"، وتقول 
اإنه يعمل عن طريق اإظهار الرائحة الطبيعية. وو�صف اأحد املوؤلفني 
جدا  نظيفة  ح��ل��وة،  بالكاد  خفيف،  "م�صك  باأنها  العطر  ه��ذا  رائ��ح��ة 

ودافئة".
وتعتمد ال�صركات املنتجة لهذه الفئة من العطور اجلديدة على عن�صر 

ي�صمى "اإيزو اإي �صوبر"، الذي ميتزج مع رائحة اجللد الطبيعية.

اكتئاب الأم يعر�ض 
الأطفال حلوادث خطرية

قالت درا�صة جديدة ب�صاأن الوقاية من الإ�صابات اإن احتمالت تعر�ض 
الأطفال خالل �صن ما قبل املدر�صة لالإ�صابات يزيد اإذا كانت اأمهاتهم 
قد اأ�صنب باأعرا�ض اكتئابيه خالل احلمل اأو بعده، كما اأن هذا اخلطر 

املتزايد يكون اأكرب بالن�صبة للبنات عن ال�صبيان.
بيلوتا�ض  جامعة  من  بار�صيلو�ض  �صيكويرا  راكيل   الدكتورة  وقالت 
"الدرا�صة احلالية  اإن  الحتادية يف الربازيل وزمالوؤها يف تقريرهم 
تعزز نتائج درا�صات حديثة اأظهرت اأن اأعرا�ض الكتئاب لدى الأمهات 
لها �صلة بخطر تعر�ض الأطفال لإ�صابات وتزيد من فر�صية جديدة 
ب�صكل  للفتيات  بالن�صبة  خ��ط��را  ي��ك��ون  رمب���ا  الأم���ه���ات  اك��ت��ئ��اب  ب���اأن 

خا�ض".
الأر�ض  ال�صقوط على  احل��وادث مثل  اإن  وفريقها  بار�صيلو�ض  وقالت 
واحلروق والغرق والت�صمم وحوادث ال�صيارات من الأ�صباب الرئي�صية 

للوفاة بني الأطفال.
الأطفال مثل  اإ�صابات بني  ت�صاهم عوامل كثرية يف وقوع  اأن  وميكن 
الأ�صرة  يف  وال�صغوط  الأط��ف��ال  متابعة  و���ص��وء  الآم��ن��ة  غ��ري  امل�صاكن 
و�صخ�صية الطفل. وربطت درا�صات من بريطانيا واليابان اأي�صا بني 

اكتئاب الأم وزيادة خطر تعر�ض الأطفال لإ�صابات.
وقالت بار�صيلو�ض وفريقها اإن اكتئاب الأم قد ي�صهم يف خطر تعر�ض 

الأطفال لإ�صابات بعدة طرق.
فعلى �صبيل املثال فاإن اأطفال الأمهات املكتئبات يزيد لديهم احتمال 
اأحد عوامل خطر التعر�ض  الإ�صابة مب�صكالت �صلوكية والتي متثل 

لإ�صابات.
جتعل  "قد  نف�صها  الكتئاب  اأعرا�ض  اإن  وفريقها  بار�صيلو�ض  وتقول 
الأم اأقل اهتماما بالن�صائح الأمنية ومتابعة الطفل بالإ�صافة اإىل اأن 

ا�صتجابتها الفورية لالأو�صاع غري الآمنة تكون اأقل.
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ا�شتخدامات غري متوقعة لق�شور البي�ض!
العامل،  بلدان  النت�صار يف خمتلف  وا�صعة  الغذائية  امل��واد  البي�ض من  عد 
يف  ق�صوره  ا�صتخدام  ميكن  كما  الأط��ب��اق،  م��ن  العديد  تركيب  يف  وي��دخ��ل 

جمالت كثرية.
رميها  ب��ع��دم  ين�صح  ل��ذل��ك  البي�ض،  ق�صور  ف��وائ��د  ع��دة  درا���ص��ات  واأث��ب��ت��ت 

وال�صتفادة منها يف جمالت مثل:
- �صرف املياه الزائدة يف الرتبة

ي�صتخدم املزارعون يف احلدائق احل�صى اأو املكورات ال�صناعية ل�صرف املياه 
ل  فهي  الغر�ض،  لنف�ض  البي�ض  ق�صور  ا�صتخدام  ميكن  ولكن،  ال�صطحية. 
تقل �صاأنا عن املواد املذكورة اأعاله، بل وزنها اأقل، ما يخفف من وزن اأ�ص�ض 

الزهور يف املنزل.
- �صماد طبيعي

الذي  الطبيعي  ال�صماد  ي�صتخدمون  والأري���اف  القرى  �صكان  من  العديد 
باإ�صافة  اخل��رباء  ويو�صي  الرتبة.  لتخ�صيب  ع�صوية  م��واد  على  يحتوي 

ق�صور البي�ض اإىل هذا ال�صماد لتح�صني الإنتاج.
- حمو�صة الرتبة

النباتات من  التي متنع  البي�ض يف موازنة حمو�صة الرتبة  ت�صاعد ق�صور 
احل�صول على املواد الالزمة لنموها. لذلك ميكن ا�صتخدام ق�صور البي�ض 

يف هذا املجال بدل من ا�صتخدام اجلري.
كما تتعر�ض بع�ض النباتات اإىل اأ�صرار ب�صبب الرخويات )مثل احللزونات(، 
حول  و�صعها  يكفي  اإذ  البي�ض،  ق�صور  با�صتخدام  مكافحتها  ميكن  التي 

النباتات لطرد هذه الرخويات وكذلك القطط من احلديقة.
وميكن اإعطاء ق�صور البي�ض للطيور باأنواعها مع البذور، خا�صة يف ف�صل 

ال�صتاء، لكي حت�صل على الكال�صيوم والعنا�صر الأخرى الالزمة لنموها.

طفل يلهم احتفاًل 
بيوم التوحد 

العمر  ب��ري��ط��اين يبلغ م��ن  األ��ه��م ط��ف��ل 
ح��دي��ق��ة للبيع  اأك���رب  ف��ق��ط  ���ص��ن��وات   5
الطلق  ال��ه��واء  يف  وال��رتف��ي��ه  والتجزئة 
ملدة  احتفال  املتحدة، على عقد  باململكة 
�صاعة، تزامناً مع اليوم العاملي للتوحد. 
اإيفانز، وهو �صفري  وكان الطفل جي�صي 
اإلهام،  م�صدر  ال��ت��وح��د،  ملر�صى  �صغري 
اليوم  مبنا�صبة  خا�ض  احتفال  لإق��ام��ة 
ميدلربوك  حديقة  يف  للتوحد  العاملي 
ريتيل اآند ليجر بارك، يف مدينة بولتون، 
وهي اأكرب حديقة للتجزئة والرتفيه يف 
املتحدة. ويقام  اململكة  الطلق يف  الهواء 
�صباحاً   11 ال�����ص��اع��ة  ب���ني  م���ا  احل����دث 
املتاجر  تنظم  حيث  ظهراً،   12 وحتى 
فعاليات خا�صة لالحتفال بيوم التوحد، 
بهدف زيادة الوعي حول املر�ض، بح�صب 

موقع نيو ميل الربيطاين.
على  جن����م  اإىل  حت�����ول  ج��ي�����ص��ي  وك������ان 
اللحظة  وال��ده  اأن �صور  بعد  الإنرتنت، 
الفرقة  اإىل  فيها  ان�صم  التي  ال�صحرية 
ال��ن��ح��ا���ص��ي��ة ل���ن���ادي ال������رداء الأح���م���ر يف 
مبت�صماً  الطفل  و���ص��وه��د  م��ي��دل��ربوك، 
اأن ينتبه اإىل الهتمام الذي حظي  دون 

به.

اكت�شاف جنم على 
بعد 9.3 مليار 

�شنة �شوئية 
ت�صنت  جنم  اأبعد  العلماء  اكت�صف 
اأزرق  جن��م  وه���و  الآن  اإىل  روؤي���ت���ه 
ع��م��الق ي��ب��ع��د ع���ن الأر�������ض 9.3 
مليار �صنة �صوئية متثل اأكرث من 
ن�صف امل�صافة من الأر�ض اإىل اأبعد 
الكون،  اكت�صفها الن�صان يف  نقطة 
واأط���ل���ق���وا ع��ل��ي��ه ا����ص���م اإي���ك���ارو����ض 
اليونانية  الأ�صطورية  ال�صخ�صية 

القدمية.
ق���ال ب��اح��ث��ون ي���وم الث���ن���ني اإنهم 
ا�صتخدموا تل�صكوب اإدارة الطريان 
هابل  )نا�صا(  الأمريكية  والف�صاء 
ل��ر���ص��د ه���ذا ال��ن��ج��م ال����ذي يفوق 
مليون  ال�����ص��م�����ض  ����ص���وء  �����ص����ووؤه 
م���رة وت��زي��د ح���رارت���ه م��رت��ني عن 
ن���وع النجوم  ح��رارت��ه��ا. وه���و م��ن 
ا���ص��م النجوم  ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ي 

الزرقاء العمالقة.
ويقع هذا النجم يف جمرة حلزونية 
بعيدة ويبعد ما ل يقل 100 مرة 
ال�صابق  ر�صده يف  اأي جنم مت  عن 
الب�صر  ر���ص��ده  م��ا  با�صتثناء  وذل��ك 
النجوم  انفجار  مثل  ظ��واه��ر  م��ن 
امل�صتعر  ا���ص��م  عليها  ي��ط��ل��ق  ال��ت��ي 

الأعظم )�صوبرنوفا(.
جمرات  ال��ب�����ص��ر  ر���ص��د  اأن  و���ص��ب��ق 
ر�صد  ي�صبق  ل��ك��ن مل  ع��م��را  اأق����دم 

جنوم منفردة على هذا البعد.
وا�صتفاد العلماء من ظاهرة تعرف 
ر�صد  اجلاذبية" يف  "عد�صة  با�صم 
الظاهرة  ت��ل��ك  وحت�����دث  ال��ن��ج��م. 
من خالل اإنثناء الأ�صعة ال�صوئية 
ب���ف���ع���ل جم����م����وع����ات ك����ب����رية من 
املجرات يف م�صار الروؤية مما يعمل 
ال�صماوية  الأج�������رام  ت��ك��ب��ري  ع��ل��ى 

الأبعد م�صافة.
وي��ت��ي��ح ذل���ك روؤي�����ة اأج�����رام بعيدة 
ال���ف���رادى ل  ال��ن��ج��وم  معتمة م��ن 
ميكن ر�صدها بغري هذه الو�صيلة.

الفلك  ع��امل  ب��ات��ري��ك كيلي  وق���ال 
معدي  وكبري  ميني�صوتا  بجامعة 
ًن�������ص���ر يف دوري������ة  ال���ب���ح���ث ال�������ذي 
"اجلزء  اأ����ص���رتون���وم���ي(  )ن��ي��ت�����ص��ر 
ن�صتطيع  الذي  الكون  الي�صري من 
اأن نرى فيه النجوم �صئيل للغاية. 
ل��ك��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة ال��غ��ري��ب��ة من 
روؤية  ل��ن��ا  تتيح  الطبيعة  ظ��واه��ر 

اأحجام اأكرب بكثري".
با�صتطاعتنا  "�صيكون  واأ�����ص����اف 
كيف  بالتف�صيل  ن��در���ض  اأن  الآن 
تطور  كيفية  ول�صيما  الكون،  كان 
النجوم وما هي طبيعتها، والعودة 
املراحل  اإىل  ك���ام���ل  ���ص��ب��ه  ب�����ص��ك��ل 
الأوىل من الكون والأجيال الأوىل 

من النجوم".

الريا�شة وحدها ل 
تكفي لإنقا�ض الوزن 

اآرت�صت"  "ناتور  جملة  اأ�صارت 
يجوز  ل  اأن������ه  اإىل  الأمل����ان����ي����ة 
مل���ن ي��رغ��ب يف اإن��ق��ا���ض وزن���ه، 
الع������ت������م������اد ع����ل����ى مم����ار�����ص����ة 
بل  فقط،  الريا�صة  التمارين 
نظامه  ت��ع��دي��ل  عليه  ي��ت��وج��ب 

الغذائي اأي�صاً.
الريا�صة  ال��ت��م��اري��ن  وت��ف��ي��د 
يعانون  ال���ذي���ن  الأ����ص���خ���ا����ض، 
ب�صكل غري  الزائد،  ال��وزن  من 
اإن��ه��ا حتميهم  م��ب��ا���ص��ر، ح��ي��ث 
م����ن الإ�����ص����اب����ة ب����الأم����را�����ض 

مثل  ال�������ص���ح���ي���ة،  وامل���������ص����اك����ل 
الدم  �صغط  وارت��ف��اع  ال�صكري 
الكولي�صرتول  ن�صبة  وارت��ف��اع 

يف الدم.
و�صّددت املجلة الأملانية على اأنه 
ينبغي اجلمع بني الطريقتني، 
املواظبة  خ����الل  م���ن  ومي���ك���ن 
ع����ل����ى مم����ار�����ص����ة ال���ت���م���اري���ن 
الريا�صية واتباع نظام غذائي 
ب�صكل  ال����وزن  اإن��ق��ا���ض  �صحي 
�صليم وجتنب امل�صاكل ال�صحية 

الناجمة عن ال�صمنة. 

الع�صري  ت�صنيع  يف  املُ�صتخدمة  العمليَّة  الع�صري:   .1
له  ية فيه، ك� الألياف، وحتوِّ ُتفقده غالبيَّة العنا�صر املُغذِّ
ترفع  التي  احلرارية  بال�صعرات  غنّي  �ُصكَّري  �صائل  اإىل 
ب��اجل��وع. لذا،  ال�����ص��ع��ور  اإىل  ���ص��رب��ه  ف��ي��وؤدي  ال����دم،  �صكر 
وتناويل  اليومي،  الرجيم  اأغ��ذي��ة  عن  الع�صري  ابعدي 

ثمار الفواكه الكاملة.
ج فيه اأنَّ  2. الزبادي قليل الد�صم: يف الوقت الذي ُيروَّ
اإنَّ  الرجيم،  يف  ومفيدة  �صحيَّة  خفيفة  وجبة  ال��زب��ادي 
وفرة الكربوهيدرات يف هذا املنتج وحمتواه قليل الد�صم 
عموًما،  ال��ط��ع��ام.  م��ن  باملزيد  ي��رغ��ب  اجل�صم  يجعالن 
وجبات  باأنها  تو�صف  ما  غالًبا  التي  الأطعمة،  ه��ذه  اإنَّ 
خفيفة �صحيَّة ل ت�صبع اجل�صم، نظًرا اإىل اأّنها ل تتطلَّب 
كثري من  اجل�صم يف  ي�صعر  ل  امل�صغ،  دون  وم��ن  امل�صغ. 

الأحيان بال�صبع!
�صعرة   150 ال���زب���ادي:  م��ن  غ���راًم���ا(   170( ك���وب  يف 
��ة و6 غ��رام��ات م��ن ال��ربوت��ني و1.5 غ��راًم��ا من  ح��راريَّ
��ا عن  ��ر. وع��و���صً ال��ده��ون ون��ح��و 25 غ��راًم��ا م��ن ال�����ص��كَّ
الزبادي قليل الد�صم، ُين�صح باختيار الزبادي اليوناين، 
لكونه يحتوي على �صعف الربوتني ُمقارنة بذلك قليل 
الد�صم، على اأن ُت�صاف الفواكه واملك�صرات والبذور اإليه 

للح�صول على األياف وم�صادات اأك�صدة اإ�صافية.
اجلرانول  األواح  ُت�صنع  ما  غالًبا  اجلرانول:  األواح   .3
ر والزيوت املهدرجة، وهي خالية من  التقليديَّة من ال�صكَّ
الربوتني، واأقل يف ال�صعرات احلرارية مقارنة بالوجبات 
الأخرى، وحتمل نكهة قد تر�صي ال�صهيَّة. بيد اأنَّها لن 

ت�صعر ُمتناولها بال�صبع.
اإ�صافة  قبل  ت��ني  م��رَّ بالتفكري  ُين�صح  ال�كات�صب:   .4
امل���اأك���ولت،  اأو غ��ريه��ا م��ن  ال��ب��ط��اط�����ض  اإىل  ال�����ك��ات�����ص��ب 
ال��ذرة عايل  �صراب  اأي طعام م�صنوع من  اأو  فال�كات�صب 
ال����ذرة على  اإذ يعمل ���ص��راب  ��ة،  ال�����ص��ه��يَّ ال��ف��رك��ت��وز ي��زي��د 
اإنتاج  اإيقاف عمليَّة التمثيل الغذائي يف اجل�صم وُيبطئ 
ونتيجة  بال�صبع.  ال�صعور  ُي�صاعد يف  "ليبتني" الذي  ال� 
الوقت قد  اأن  ت��دلُّ على  اإ�صارة  اأي  اإر�صال  يتمُّ  لذلك، ل 

ف عن الأكل. حان للتوقُّ
ر: هي  ة بال�صكَّ املُحالَّ )كورنفليك�ض(  الفطور  حبوب   .5
اللتان  يتان  املُغذِّ املادتان  والربوتني،  الألياف  من  تخلو 
ا�صتقرار  على  للحفاظ  ال�صباح  يف  اجل�صم  يحتاجهما 
"�صدمة" جوع  ح��دوث  ��ب  ال���دم، وجت��نُّ يف  ال�صكر  ن�صبة 
الفطور  حبوب  اإق���ران  اأنَّ  كما  ال�صباح.  منت�صف  عند 
فقدان  يعني  ال��د���ص��م  م��ن  اخل���ايل  باحلليب  ��ري��ة  ال�����ص��كَّ

الإطار،  ه��ذا  ويف  بال�صبع.  اجل�صم  مل��دِّ  الالزمة  الدهون 
يجب اختيار حبوب الفطور التي حتتوي على اأكرث من 
ة منها، مع  5 جرامات من الألياف الطبيعيَّة يف كلِّ ح�صَّ
�صنف اآخر يحوي الدهون املفيدة اأو الربوتني، باملقابل. 
باحلمية  ة  اخلا�صَّ الفطور  اإنَّ حبوب  عينه،  ال�صياق  ويف 
����ة وال�����ص��ك��ر والأل���ي���اف  م��ن��خ��ف�����ص��ة ال�����ص��ع��رات احل����راريَّ

والربوتني.
6. الوجبات اخلفيفة املاحلة: من غري املُمكن الكتفاء 
��ة واح����دة م��ن��ه��ا، ن��ظ��ًرا اإىل اح���ت���واء هذه  ب��ت��ن��اول ح�����صَّ
ما  غالًبا  وه��ي  ال�صوديوم،  من  زائ��ٍد  ك��مٍّ  على  الوجبات 
تخلو من الألياف اأو الربوتني. فاملحتوى العايل للملح 
يف هذه الأطعمة يت�صبَّب باجلفاف، ما قد يخدع اجل�صم 
ه على طلب املزيد من الوجبات اخلفيفة بدًل من  ويحثُّ

�صرب كوب من املاء.
يعني  اخلفيفة  ال��وج��ب��ة  يف  والأل��ي��اف  ال��ربوت��ني  نق�ض 
متوازنة،  وغري  كثرية  فيها  الكربوهيدرات  اأنَّ  باملُقابل 
ما يرفع ال�صكر يف الدم ب�صورة ح��ادَّة. ويف هذا الإطار، 
ُتظهر فحو�ض الدماغ اأنَّ ال�صوديوم ُيطلق ال�"دوبامني"، 
كلَّما  ��ه  اأنَّ يعني  وه��ذا  باملتعة،  املرتبط  الع�صبي  الناقل 

تناول املرء املزيد من امللح، كلَّما رغب باأكرث.

تناولها بعد  اجلوع  وتولد  الرجيم  تف�شد  اأطعمة   6

للجوع دوٌر يف اإف�شال الـرجيم الهادف 

على  وحفاًظا  ـــوزن.  ال خ�شارة  اإىل 

اخت�شا�شية  د  ُتــعــدِّ املتبع،  الرجيم 

ة النا الزيلع  ة العامَّ التغذية وال�شحَّ

امل�شتمّر  باجلوع  بة  املُت�شبِّ االأطعمة 

يف  التقنني  اإىل  داعــيــة  االآتــــي،  يف 

ا�شتهالكها. علًما اأن اجلوع بعد تناول 

اإىل  يرجع  مبا�شرًة  الطعام  وجبة 

عة بـ ال�شعرات احلرارية، ما  اأنَّها م�شبَّ

بالدم وم�شتويات  ال�شكر  ر  موؤ�شِّ يرفع 

تاأثري  مينع  الــذي  االأمــر  االإن�شولني، 

الـ"لبتني" هرمون ال�شبع.
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�ش�ؤون حملية

اأكرث من 151،000 زائر على مدى 10 اأيام

ختام ناجح لفعاليات الن�شخة الثالثة من مهرجان اأم الإمارات

مب�شاركة نخبة من املتحدثني

اإنطالق فعاليات امللتقى الطبي الثاين مب�شت�شفى العني حتت �شعار العالج املبكر للحالت احلرجة 

تزامنًا مع اليوم العاملي للتوحد

خدمات املزارعني ينظم ور�شة للمزارع ال�شغري يف مركز الإمارات للتوحد

•• اأبوظبي- الفجر

 بعد ع�صرة اأيام حافلة بالفعاليات والأن�صطة الثقافية 
ال��ث��ال��ث��ة من  ال����دورة  امل��م��ي��زة، اختتمت  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
الثقافة  دائ���رة  نظمته  ال���ذي  الإم�����ارات  اأم  م��ه��رج��ان 
وال�صياحة - اأبوظبي على امتداد كيلو مرت واحد من 

كورني�ض العا�صمة، من 22 اإىل 31 مار�ض املا�صي.
واعتزاز  تقدير  حتية  لتقدمي  امل��ه��رج��ان  مم  �صُ وق��د 
اإىل �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك "اأم الإمارات"، 
رئي�صة الحتاد الن�صائي العام، الرئي�ض الأعلى ملوؤ�ص�صة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة  الأ���ص��ري��ة،  التنمية 
بتكرمي  �صموها  وحظيت  اهلل"،  "حفظها  والطفولة، 
مبنحها  م��وؤخ��راً  العربية  ال���دول  جامعة  م��ن  خ��ا���ض 
"روح الإن�����ص��ان��ي��ة ون��ب��ع اخلري  ���ص��رف ول��ق��ب  و����ص���ام 
كبرياً  اإق��ب��اًل  العام  ه��ذا  املهرجان  و�صهد  والعطاء". 
من قبل الزوار، حيث توافد على موقع املهرجان اأكرث 
من 151،000 زائر من اأبوظبي وخمتلف الإمارات 
الأخرى ودول جمل�ض التعاون، وتفاعلوا مع التجارب 
الفنية والرتفيهية املتنوعة التي قدمها املهرجان، عرب 
الفنية  العرو�ض  اإىل  بالإ�صافة  متخ�ص�صة،  مناطق 
جنوم  اأحياها  التي  واملو�صيقية  الغنائية  واحل��ف��الت 
طورتها  البحر" التي  "َع  منطقة  �صكلت  فيما  الفن. 
"مريال" على �صاطئ البحر نقطة جذب للزوار بعد 

افتتاحها لأول مرة بالتزامن مع املهرجان. 
وق����ال م��ع��ايل حم��م��د خليفة امل���ب���ارك، رئ��ي�����ض دائ���رة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي: " ك���ان م��ن دواعي 
"اأم  مهرجان  مع  اجلمهور  تفاعل  نتابع  اأن  �صرورنا 
الإمارات"، والذي ننظمه للعام الثالث على التوايل، 

املجتمع  يف  كر�صتها  التي  ال�صامية  بالقيم  للتذكري 
�صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك "اأم الإمارات"، وذلك 
العا�صمة  الدائرة يف جعل  ا�صرتاتيجية  بالتوافق مع 
امل��م��ي��زة يف  اأه���م ال��وج��ه��ات الثقافية وال��ع��ائ��ل��ي��ة  اأح���د 
املنطقة، حيث جنح املهرجان يف اظهار التنوع الثقايف 
اأن  تاأكيد على  الإم���ارات، يف  لدولة  الرتاثي  وال��رثاء 

املهرجان اأحد اأكرب الأحداث العائلية املنتظرة". 
وا�صتقبل املهرجان على مدار اأيامه الع�صرة، عدداً من 
واطلعوا  مناطقه  اأرج���اء  تفقدوا  الذين  ال���زوار  كبار 

على ما قدمه للجمهور، من بينهم؛
م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان وزير 
الت�صامح، ومعايل عمر بن �صلطان العلماء وزير دولة 
وزيرة  الكعبي  ن���ورة  وم��ع��ايل  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء 
اأحمد  بن  ث��اين  د.  ومعايل  املعرفة،  وتنمية  الثقافة 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة، ومعايل ح�صة 
ومعايل  املجتمع،  تنمية  وزي��رة  بو حميد  عي�صى  بنت 
مرمي بنت حممد املهريي وزي��رة دول��ة م�صوؤولة عن 
بنت  ���ص��ارة  وم��ع��ايل  امل�صتقبلي،  الغذائي  الأم���ن  ملف 
يو�صف الأمريي وزيرة دولة م�صوؤولة عن ملف العلوم 
امل��ت��ق��دم��ة، وم��ع��ايل ال���ل���واء حم��م��د خ��ل��ف��ان الرميثي 
بن  خليفة  وال�صيخ  اأب��وظ��ب��ي،  ل�صرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 

�صلطان بن حمدان اآل نهيان. 
الدقائق  ال�����ص��م��اء يف  اإىل  اأن��ظ��ار اجل��م��ه��ور  وت��وج��ه��ت 
مهرجان  من  الثالثة  الن�صخة  فعاليات  من  الأخ��رية 
لالألعاب  ال�صخم  ال��ع��ر���ض  ملتابعة  الإمارات"  "اأم 
على  م��رت   600 ع��ل��ى م�صاحة  ام��ت��د  ال���ذي  ال��ن��اري��ة 
�صبعة  النارية من  الألعاب  انطلقت  امل��اء، حيث  �صطح 
 900 م�صافة  اإىل  ارتفاعها  وو�صل  بحرية،  من�صات 

م��رت لت�صيء ال�����ص��م��اء ب���األ���وان ع��ل��م دول���ة الإم�����ارات، 
بالإ�صافة اإىل عر�ض "عام زايد" الأول من نوعه على 
 500 من  يتكون  �صرب  ق��دم  حيث  املنطقة،  م�صتوى 
كورني�ض  ���ص��م��اء   "درون" يف  ط��ي��ار  دون  م��ن  ط��ائ��رة 
اأبوظبي ، فطافت الطائرات فوق املاء وحولت ال�صوء 
اإىل خيوط ملونة مبهرة، ور�صمت لوحات فنية براقة 
لأكرث من 5 دقائق، و�صكلت لوحة �صخمة ل�صعار عام 
بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�ض  ال��وال��د  ل��ذك��رى  زاي��د حتية 
اإىل  بالإ�صافة  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
ل��وح��ات اأخ����رى ج�����ص��دت ال��ق��ي��م ال��ت��ي اأورث���ه���ا لأبناء 

�صعبه. 
من جهته، قال �صعادة �صيف �صعيد غبا�ض، مدير عام 
دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي: يف ختام اأحد اأكرب 
الفعاليات الثقافية يف العا�صمة، ل ي�صعنا اإل تقدمي 
اإجن��اح املهرجان من  ال�صكر للجمهور الذي �صاهم يف 
التي قدمت طوال ع�صرة  الربامج  امل�صاركة يف  خالل 
اأيام، كما اأننا ن�صكر ال�صركاء الذين عملوا معنا لتقدمي 
كحا�صن  العا�صمة  مكانة  م��ن  تر�صخ  ف��ري��دة  جتربة 
العائلية،  والرتفيهية  والفنية  الثقافية  للتظاهرات 
املقبلة  الأع���وام  خ��الل  باجلمهور  للرتحيب  ونتطلع 
مع املزيد من الفعاليات والأن�صطة والعرو�ض املبتكرة 

التي جت�صد حيوية امل�صهد الثقايف يف اأبوظبي.
من  العديد  للمهرجان  الرئي�صي  امل�صرح  وا�صت�صاف 
وال�صتعرا�ض،  وامل��و���ص��ي��ق��ى  وال��غ��ن��اء  ال��ط��رب  جن���وم 
ومو�صيقية  غ���ن���ائ���ي���ة  اأم�������ص���ي���ات  اأح�����ي�����وا  وال�����ذي�����ن 
وكان  ب��الإي��ق��اع��ات،  ناب�صة  ترفيهية  وا���ص��ت��ع��را���ص��ات 
فار�ض،  ومرييام  املهند�ض،  ماجد  النجوم،  بينهم  من 
وعي�صة املنهايل، وفوؤاد عبد الواحد، وعادل اإبراهيم، 

وغالية بنعلي، وحممد ال�صحي، ودانيال �صايغ، وداين 
عري�صي، والكوميديان على ال�صيد، والفرق املو�صيقية 
واأبناء  ك��رت  وح��رق��ت   HAYAJAN والغنائية، 
واأرنبيت،  ريفيو  و�صوينغ  ك��وب��ان��و���ض  ول��و���ض  يو�صف 
بيج  من  كل  قدمها  مو�صيقية  فقرات  اإىل  بالإ�صافة 

ها�ض وجاد اأبي حيدر ومي ال�صيد.
اأب��رز عنا�صر اجل��ذب يف املهرجان هذا  وك��ان من بني 
العام، اجلناح الرئي�صي الذي يحمل ا�صم "اأم الإمارات" 
اأركان املهرجان ن حيث يركز  اأهم  والذي يعترب اأحد 
التاريخ،  ع��رب  املجتمع  الإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  دور  على 
حمتفياً بجيل املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل من الن�صاء 
الإماراتيات كاأمهات وزوجات و�صقيقات وبنات اللواتي 
ي��وا���ص��ل��ن م�����ص��رية ال��ع��ط��اء وال��ت��ق��دم يف ت��ع��زي��ز بناء 
ال�صيخة فاطمة  الدولة، م�صتلهمات روؤية وقيم �صمو 

بنت مبارك. 
ومت هذا العام تق�صيم م�صاحة مهرجان "اأم الإمارات" 
قيمة  منها  ك��ل  تعك�ض  متخ�ص�صة  مناطق  ع��دة  اإىل 
ومنطقة  ال�����ص��ع��ادة،  منطقة  وه��ي  معينة،  اجتماعية 
ال�صوق.  ال�صاطئ، ومنطقة  التقدم، ومنطقة مطاعم 
ا�صتك�صافية  م��غ��ام��رات  "ال�صعادة"  منطقة  وق��دم��ت 
"التقدم"  منطقة  اأم��ا  طبيعية،  م�صاحات  يف  ممتعة 
متحورت  التي  والفنية  الإبداعية  التجارب  فقدمت 
واأبرزها  الأ�صا�صية  الإن�صانية  بالقيم  التعريف  حول 
"الأمومة"، بينما قدمت منطقة "مطاعم ال�صاطئ" 
اأكرث من 65 خياراً من املاأكولت ال�صريعة وال�صحية، 
وعر�صت منطقة "ال�صوق" الهدايا التذكارية والكثري 
من املنتجات من خالل 77 متجراً عر�صت منتجات 

لأ�صهر الأ�صماء التجارية املحلية والعاملية.

•• العني– الفجر

األول  الطبي  املتلقى  فعاليات  اأم�����ض  �صباح  انطلقت 
�صركة  م�صت�صفيات  اأحد  العني،  من م�صت�صفى  بتنظيم 
�صعار  ، حت��ت  )���ص��ح��ة(  ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي 
األكت�صاف  والعالج املبكر للحالت احلرجة   مب�صاركة 
وح�صور نخبة وا�صعة من املتحدثني   وذلك يف فندق 

جراند ايال العني مبدينة العني.
قال حميد عمهي املن�صوري  املدير التنفيذي مل�صت�صفى 
اأب���رز  الأح���داث الطبية  العني: يعد ه��ذا امللتقى م��ن  
مدينة  يف  العني  م�صت�صفى  ينظمها  التي   واملتميزة   
العني، حيث يقدم امللتقى  املعرفة واخلربات الالزمة 
للعاملني  املجال  ه��ذا  يف  احلديثة   الطبية  والتقنيات 
مع  للتوا�صل  الفر�صة  ومينحهم  الطبي   احل��ق��ل  يف 
الطبية  الإج����راءات  اأح���دث  ملعرفة  املهنة  يف  زمالئهم 

والتكنولوجية امل�صتخدمة  يف العالج والت�صخي�ض 
واأ�صاف املن�صوري نحن يف م�صت�صفى العني نويل مزيداً 
من الرتكيز على التعزيز امل�صتمر للمعرفة وهذا امللتقى 
بالتاأكيد �صي�صاعد موظفينا والكادر الطبي والفني يف 
ذلك لأنه �صيجعلهم على اإطالع باأحدث التطورات يف 
جمال عملهم مما �صي�صاعدهم يف توفري خدمات طبية 

متميزه وعلى اأعلى امل�صتويات . 
يناق�ض امللتقى  الطبي  ا العديد من املحاور واملوا�صيع  
املبكر   الكت�صاف  برنامج  وت��ط��ور  ب��ن��اء  ت��اري��خ  اأب��رزه��ا 
املبكر  والت�صخي�ض  األعمار  جلميع  احلرجة  للحالت 
للحالت التي تعاين من ال�صدمه نتيجة فقدان الدم 
العالج  اىل  كذلك  �صيتطرق  كما  اجل�صم  وال�صوائل يف 
ال�صريع  التخل  و�صيناق�ض  املكثف  ال���دم  بنقل  املبكر 

الذين يعانون من م�صاكل طبية يف وظائف  للمر�صى 
احلرجة  األط��ف��ال  حل���الت  املبكر  والك��ت�����ص��اف  الكلى 
يف  م�صاكل  م��ن  تعاين  التي  للحالت  املبكر  والتدخل 
اجلهاز التنف�صي كما يناق�ض اأهم اخلطوات الت�صخي�صي 
للتعرف على احلالت احلرجة مبجرد بدء العرا�ض 

املبكرة لذلك .
من �صمن العرا�ض التي يجب األنتباه اليها تغري او 
ا�صطراب الوعي وزيادة او انخفا�ض �صغط الدم وزيادة 
او انخفا�ض مرات التنف�ض وزيادة او انخفا�ض �صربات 
املدير الطبي يف  الدكتوره غزالة باحلاج   القلب. قال 
خالل  م��ن  العني  م�صت�صفى  ي�صعى  ال��ع��ني:  م�صت�صفى 
م�صتوى  ورف��ع  تثقيف  اىل  الطبي  امللتقى  ه��ذا  تنظيم 

جاهزية الطواقم الطبية والتمري�صية والفنية و�صقل 
مهارتهم  باأعتبار اأن التعليم الطبي امل�صتمر والتطوير 
ومقدمي  م��وؤ���ص�����ص��ات  جل��م��ي��ع  م��ل��ح��ة  م�صلحة  امل��ه��ن��ي 

الرعاية ال�صحية يف جميع اأنحاء العامل.
امللتقى  ه��ذا  تنظيم  اأهمية   تنبثق  املنطلق  ه��ذا  وم��ن   
املناق�صات  ع��رب  املهنيني  ل��ه��وؤلء  املعرفة  اأف��ق  لتو�صيع 
ت�����ص��اع��ده��م ع��ل��ى ���ص��ق��ل مهاراتهم  ال��ت��ى  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اجلودة  اىل  و���ص��ول ً الداء  م�صتوى  وتطوير  العلمية 

ال�صاملة يف اخلدمات الطبية املقدمة.
واأ�صافت   " يتيح هذا امللتقى  عدد من �صاعات التعليم 
الطبي امل�صتمر املعتمدة مل�صاركني حيث �صيتم اأحت�صاب 
الطب  كلية  م��ن  للم�صاركني  معتمدة   ���ص��اع��ات    4

هذا  قيمة  ت��ربز  املتحدة .   العربية  الم���ارات  بجامعة 
تبدو  ال�صوء على حقيقة  ت�صليط  العاملي عرب  املوؤمتر 
وا���ص��ح��ة ل��ل��ع��ي��ان وه���ي اأن���ه ي�����ص��رتط ل��ت��ج��دي��د العمل 
بالرتخي�ض الطبي احل�صول  ما بني 20 – 50 �صاعة 
من الدورات الدرا�صية املتوا�صلة معظمها يكون خالل 
فرتة زمنية مدتها عام واحد وميكن تلقي جزء منها 
هذا  ح�صور  خ��الل  من  الدرا�صات  ه��ذه  متطلبات  من 
على  الطبية  الكوادر  م�صاعدة  اىل  باإل�صافة  امللتقى. 
مواكبة اأحدث التطورات يف عامل الطب ، فاإن الدرا�صات 
الطبية املتوا�صلة مهمة اأي�صاً من املنظور املهني لأنها 
تلك  اأكمال متطلباتها من  الطبية من  الكوادر  متكن 

الدرا�صات يف غ�صون الفرتة الزمنية املنا�صبة

•• اأبوظبي - الفجر

مبنا�صبة اليوم العاملي للتوحد الذي ي�صادف 2 اأبريل 
اأج���ل ال��ت��وح��د ن��ظ��م مركز  وحت���ت ���ص��ع��ار لنتوحد م��ن 
خ���دم���ات امل���زارع���ني ب��اأب��وظ��ب��ي ور����ص���ة ع��م��ل يف مركز 
30 طالب من طالب  فيها  �صارك  للتوحد،  الإم���ارات 
الزراعة  وط����رق  ب��اأه��م��ي��ة  تعريفهم  مت  ح��ي��ث  امل���رك���ز. 

الب�صيطة يف احلديقة، واأحوا�ض النباتات. 
وقدمت 4 مر�صدات زراعيات من اإدارة اخلدمات الفنية 
باملركز جتربة عملية لزراعة بع�ض النباتات الب�صيطة 
الزراعة  جتربة  الطالب  م�صاركة  على  حر�صن  حيث 
وتعريفهم  نفو�صهم،  اإىل  البهجة  لإدخ���ال  ب��اأي��دي��ه��م، 
باأهمية الزراعة واملحافظة على املوارد الطبيعية، كما 
الطالب  ي�صاهد  اأن  الزراعيات على  املر�صدات  حر�صت 
ع��م��ل��ي��ات ال���زراع���ة م��ي��دان��ي��اً، وال��ت��ع��ري��ف ع��ل��ى بع�ض 
باملوروث  وال��ت��ع��ري��ف  احل��ق��ل،  يف  ت��ت��م  ال��ت��ي  العمليات 

البيئي، وطرق العناية بالنباتات والأ�صجار.
ومت خ���الل ال��ور���ص��ة ت��ع��ري��ف ال���ط���الب ب��ط��رق زراع���ة 
�صتالت باأنواع خمتلفة من البذور كاخليار، الطماطم، 

والبطيخ. ومت اإعطاء كل طالب �صتلة خا�صة به يرعاها 
العمل  على  م�صاعدتهم  م��ع  من��وه��ا  م��راح��ل  وي��راق��ب 
بالإ�صافة  والن��دم��اج.  التعاون  روح  لتعزيز  اجلماعي 

ال��ت��ل��وي��ن م���ن خالل  ن�����ص��اط  اإىل ذل�����ك، م�����ص��ارك��ت��ه��م 
ور�صمات  معلومات  تت�صمن  عليهم  وزع���ت  ر���ص��وم��ات 

زراعية ب�صيطة. 

واأظهر الطالب �صعادة كبرية عندما زرعوا باأديهم، كما 
الذين  املدر�صني،  اهتمام  ال�صغري  املزارع  جذبت ور�صة 
حر�صوا على معرفة اأنواع البذور امل�صتخدمة، وكيفية 
مت  حيث  البذور.  من  خمتلفة  باأنواع  ال�صتالت  زراع��ة 
املر�صدات  ب��ني  ال��زراع��ي��ة  املعلومات  م��ن  الكثري  ت��ب��ادل 

الزراعيات واملعلمني والطالب. 
الور�ض  ه��ذه  مثل  باأهمية  املرافقون  الأ�صاتذة  اأ�صاد  و 
مل�صاعدة مر�صى التوحد على الندماج والثقة باأنف�صهم، 
كما عربوا عن امتنانهم لإتاحة الفر�صة لهم لالطالع 

على التجربة العملية يف الزراعة.
ومت���ث���ل ال���ور����ص���ة اإح�����دى م�����ص��اه��م��ات م���رك���ز خدمات 
املزارعني باأبوظبي املجتمعية حيث حر�ض املركز على 
م��ن خ��الل ور�صة  ال��ي��وم  ه��ذا  التوحد  م�صاركة ط��الب 
الزراعيات  امل��ر���ص��دات  قدمتها  ال��ت��ي  ال�صغري  امل����زارع 
املجتمعية  امل�����ص��اه��م��ة  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  لتحفيز  وذل���ك 
اأ�صا�صية  رك��ي��زة  ميثل  ال��ذي  التطوعي  العمل  وتعزيز 
امل�صاعدة يف  اأن  الإم��ارات��ي، ل�صيما  املجتمع  ركائز  من 
اإدماج هذه الفئة العزيزة يف املجتمع متثل هدفاً �صامياً 

حتر�ض عليه كافة املوؤ�ص�صات.

نهيان بن مبارك يت�شلم ن�شخة من كتاب  
اأهل الإمارات ثقافة املكان وذاكرة الزمان

•• العني – الفجر

ن�صخة  الت�صامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  ت�صلم 
"اأهل الأم��ارات ثقافة املكان وذاك��رة الزمان" لل�صحايف والكاتب  من كتاب 
اللبناين ح�صن بحمد، واأ�صاد معاليه، خالل ا�صتقباله للموؤلف بق�صره يف 
اأن  معترباً  الكتاب،  هذا  يف  الكاتب  بذلها  التي  الكبرية  باجلهود  البطني  
هذا الإ�صدار ي�صجل فيه املوؤلف ذاكرة التاريخ والرتاث الماراتي،  اإ�صافة 
اإىل  الروايات ال�صفهية مع العديد من ال�صخ�صيات ممن عا�صروا م�صرية 
واعترب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  املوؤ�ص�ض 
معاليه الكتاب اإ�صافة مهمة للمكتبة الإماراتية، مثنياً على املجهود الذي 

بذله الكاتب،ومتنى له النجاح والتوفيق. 
وتقدم ال�صحايف بحمد بال�صكر والعرفان اإىل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 

اآل نهيان على تف�صله وت�صريفه بلقائه واطالعه على هذا الإ�صدار.

ا�شتقبلت خالله 170 طلبًا للتوظيف
كلية دبي لل�شياحة تنّظم فعاليات اليوم 

املفتوح  بالتعاون مع �شركة اإِعمار للرتفيه
•• دبي - الفجر

 ا�صتقبلت كلية دبي لل�صياحة، التابعة لدائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري 
بدبي )دبي لل�صياحة( اأكرث من 170 طلباً للتوظيف خالل اليوم املفتوح 
الذي نّظمته موؤخراً يف مركز التدريب مبقر الدائرة، وذلك بالتعاون مع 

�صركة اإعمار للرتفيه.
وجاء تنظيم اليوم املفتوح �صمن مبادرة "م�صياف"، ويف اإطار اجلهود التي 
تقوم بها كلية دبي لل�صياحة مع �صركائها لتوطني القطاع ال�صياحي ومتكني 

ال�صركات العاملة يف هذا املجال من ا�صتيعاب املزيد من املواطنني لديها. 
ولقد عر�صت ال�صركة ما يتوفر لديها من �صواغر يف قطاع الرتفيه، وقامت 
مبقابلة املر�صحني، واطالعهم على املزايا التي �صيح�صلون عليها يف حال 
مت اختيارهم للعمل �صمن اأي من املرافق الرتفيهية التابعة لل�صركة. فيما 
ح�صل عدد من املتقّدمني، ممن يحملون �صهادات الثانوية العامة وكذلك 
ا�صتيفائهم  بعد  وذل��ك  ذات��ه،  اليوم  �صهادات جامعية على عرو�ض عمل يف 
اإجراءات  اإنهاء  �صيتم  فيما  املبدئية،  املوافقات  على  وح�صولهم  لل�صروط، 

تعيينهم ر�صميا خالل فرتة ق�صرية.  
ال�صياحي  اإدارة توطني القطاع  املعيني مدير  ويف هذا ال�صدد قالت مرمي 
يف كلية دبي لل�صياحة: "متتلك الكلية قاعدة بيانات خا�صة باملواطنني من 
الفعالة مع اجلهات  �صراكاتها  اىل  بالإ�صافة  الدرا�صية،  املوؤهالت  خمتلف 
املعرفة  وهيئة  والتوطني  الب�صرية  امل��وارد  وزارة  ومنها  للتوطني  الداعمة 
والتنمية الب�صرية يف دبي، وعدد من اجلامعات والكليات املحلية، مبا ميّكننا 
املجالت  املواطنني يف  الراغبة يف توظيف  العمل  التوا�صل مع جهات  من 

املرتبطة بقطاع ال�صياحة، وتنظيم فعاليات اليوم املفتوح".  
اأهدافها يف توطني  اأن جهود الكلية م�صتمرة لتحقيق  اإىل  واأ�صارت املعيني 
قطاع ال�صياحة من خالل العمل مع �صركائها يف القطاعني العام واخلا�ض، 
حيث اأعربت عن �صكرها ل�صركة اإعمار للرتفيه على م�صاركتها يف فعاليات 
اليوم املفتوح، وثقتها الكبرية بجهود الكلية يف التوطني، كما وجهت ال�صكر 
لوزارة املوارد الب�صرية والتوطني على تعاونها امل�صتمر من خالل تواجدها 

يف اليوم املفتوح وتقدمي الدعم املثمر.
من  ف��ري��دة  حمفظة  للرتفيه" متتلك  "اإعمار  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
الوجهات الرتفيهية التي جت�صد يف م�صمونها اأ�صمى اأ�صكال الإبداع وتتجاوز 
من  ع�دداً  ال�صركة  اأ�ص�ول  وتت�صمن  والرتفيه.  للت�صلية  التقليدي  املفهوم 
اأجمل املواقع الرتفيهية يف دبي والكائنة �صمن دبي مول ودبي مارينا مول 
للتزلج،  املائية، وحلبة دبي  اأكواريوم وحديقة احليوانات  مبا يف ذلك دبي 

وكيدزانيا، واملرفق الذي مّت اإطالقه موؤخراً - فريت�صوال رياليتي بارك. 
ريل  ملجمعي  الت�صغيلية  العمليات  للرتفيه  اإعمار  تدير  ذل��ك،  على  ع��الوة 

�صينما يف دبي مول ودبي مارينا مول. 
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فهما  اجل�شم؛  يف  املهمة  االأع�شاء  من  الُكليتان  تعد 
ت�شفيان الدم يف اأج�شامنا، ومتت�شان املعادن، وتنتجان 
البول، وتق�شيان على ال�شموم، وُتيِّدان االأحما�ض.

توؤدي  الكثريون  يتبعها  عادات  من  الدرا�شات  وتذر 
اإىل تدمري الكليتني، التي غالًبا ما ي�شار اإىل اأمرا�شهما 

با�شم "االأمرا�ض ال�شامتة".
اإىل  ــوؤدي  ت ــادات  ع  10 املخت�شون  االأطــبــاء  وحــدد 
اأن  وميكن  الُكليتني،  على  ال�شغط  من  الكثري  اإحداث 

ت�شبب اأ�شراًرا خطرية مع مرور الوقت.

رمبا ينجح البع�ض ممن يتبعون حمية غذائية يف اإنقا�ض 
النتيجة،  نف�ض  تقيق  يف  اآخرون  يف�شل  بينما  وزنهم، 
كارثية  اأخطاء  ارتكاب  اإىل  ذلك  املتخ�ش�شون  ويرجع 

توؤدي اإىل الف�شل يف خ�شارة الوزن، بل ورمبا زيادته.
لذلك يقدم موقع "بولد �شكاي"، املتخ�ش�ض يف ال�شوؤون 

الطبية يف تقرير بع�ض االأخطاء، كما يلي:
اإذا كنت حتاول اإنقا�ض وزنك بالرتكيز على تناول 
واحد اأو اثنني من الأطعمة، فاأنت خمطئ بالتاأكيد، 
احللول ال�صريعة مثل �صرب خمفوقات معينة لفرتة 
ا�صتبدل  ال��وزن،  خل�صارة  الطرق  اأ�صواأ  من  حم��ددة 
الربوتني  على  يحتوي  منزيل  بع�صري  احل��ل  ه��ذا 

وجتنب خف�ض الكربوهيدرات من وجبتك.
اأما اإذا كنت تتبع نظاًما غذائيًّا لفقدان الوزن يقوم 
الطعام، ف�صتحرم من عنا�صر  على تخطى وجبات 
غذائية اأ�صا�صية. تخطي وجبات الطعام يعمل على 
يحتاجها  التي  الأ�صا�صية  الغذائية  العنا�صر  �صلب 
ج�صمك كي تبقى يف �صحة جيدة، والتي ت�صهم يف 

تعزيز جهاز املناعة.
ا كن ح��ذًرا من الإف��راط يف التمارين املكثفة،  اأي�صً
الطاقة  الكثري من  املكثفة  التمارين  تتطلب  حيث 

والقوة.
الطاقة  م��ن  يكفي  م��ا  مي��ل��ك  ل  ج�صمك  ك���ان  اإذا   
م�صبًبا  عك�صية  بنتيجة  ياأتي  قد  ذل��ك  ف��اإن  للعمل، 

تخزين الدهون وحرق مزيد من الربوتني.
ع��ل��ى م��ع��دة خاوية  ال��ت��م��ري��ن��ات  اأن مم��ار���ص��ة  ك��م��ا 
اأكرث  �صيوؤدي اإىل فقدان كمية من كتلة الع�صالت 

من خ�صارة اأن�صجة دهنية،
 لذلك يف�صل اأن تبداأ متريناتك ولدى ج�صمك ما 

يكفي من الطاقة.
اأ�صواأ الطرق لفقدان الوزن اتباع حمية  كذلك من 
تعتمد على ا�صتهالك ع�صائر الفواكه واخل�صراوات 
فقط. الع�صائر بها فيتامينات ومعادن، لكن ن�صبة 
كتلة  بناء  يف  لزم  ال��ربوت��ني  �صفر.  بها  ال��ربوت��ني 
�صتخ�صر  الطريقة  بهذه  ف��اأن��ت  لذلك  الع�صالت. 
التي يتم تخزينها  الدهون،  الع�صالت ولي�ض  كتلة 

يف ج�صمك.
ا  اأي�صً ال��ده��ون  من  اخلالية  الأطعمة  تناول  ميثل 
امل��وج��ودة يف زيت  ال��ده��ون ال�صحية  ك��ب��رًيا،  خ��ط��اأ 

الزيتون والبي�ض وغريها من الأطعمة متّد اجل�صم 
بالدهون الأ�صا�صية. عدم تناول ما يكفي من دهون 
�صي�صيبك بالإرهاق العقلي و�صحوب اجللد و�صعور 

�صديد باجلوع.
الأطعمة  ع��ن جميع  التخلي  الأخ��ط��اء  اأك��رب  وم��ن 
جمموعة  من  جزء  لأنها  بالكربوهيدرات؛  الغنية 
املواد الغذائية التي حتتوي على العنا�صر الغذائية 
قمت  اإذا  للعمل.  اجل�صم  يحتاجها  التي  احليوية 
باجلوع  �صعورك  �صيزيد  الكربوهيدرات  بتخفي�ض 

لدرجة تدفعك لتناول كميات اأكرب من الأكل.
بالربوتني  غنية  اأطعمة  بتناول  الك��ت��ف��اء  اأن  كما 
كميات  -ب��ف��ق��دان  ال���وزن  خ�����ص��ارة  على  �صي�صاعدك 
تناول  لكن  الق�صري.  امل��دى  على  اجل�صم-  ماء  من 
فعاًل  يكون  لن  الطويل  امل��دى  الأطعمة على  ه��ذه 
يف خ�صارة حقيقية للوزن، ما يوؤدي اإىل حالة �صره 

لالأكل و�صت�صعر حينها باأنك اأثقل وزًنا.
امل��وج��ودة يف ج��وز الهند   3 اأوم��ي��ج��ا  وتلعب ده���ون 
ا يف اإنقا�ض الوزن. تناول هذا  وال�صلمون دوًرا مهمًّ
ويقلل  بال�صبع  �صعوًرا  مينحك  الأطعمة  من  النوع 
يف  وال�صكر  ال�����ص��يء  الكولي�صرتول  م�صتويات  م��ن 
ال��دم. واأك��رب الأخ��ط��اء يف حم��اولت خ�صارة الوزن 

جتنب هذا النوع من الأطعمة.
ال���وزن، لأنه  رائ��ع يف عملية خ�صارة  ال��زب��ادي منتج 
الزبادي  اختيار  املهم  لكن من  بالربوبيوتك.  غني 
املحليات  م����ن  ل����نب ط��ب��ي��ع��ي وخ������ال  م����ن  امل�����ص��ن��ع 
ال�صناعية وال�صكر، لأن هذا من �صاأنه زيادة م�صتوى 

ال�صكر يف الدم.
الوزن،  خ�صارة  يف  ا  ج��دًّ مهمة  ال�صلطات  كانت  واإذا 
اأ�صفت لها جنب  اإذا  اأم��ًرا غري �صحّي  لكنها ت�صبح 
زيت  اإ�صافة  وميكن  ال�صلطة.  �صل�صة  اأو  ال�صيدر 
الزيتون اأو املك�صرات اأو الأفوكادو اخلا�صة بك بدًل 

من ذلك.

اأخطاء كارثية توؤدي اإىل الف�شل يف خ�شارة الوزن

املياه: من  يكفي  ما  �شرب  عدم   1-
تبداأ ال�صموم والنفايات يف الرتاكم عندما ل ت�صرب 
املاء بكميات كافية خالل النهار؛ ما ميكن اأن ي�صبب 
اأ�����ص����راًرا ب��ال��غ��ة يف اجل�����ص��م؛ ل��ك��ون وظ��ي��ف��ة الكلى 
الأكرث اأهميًة هي ت�صفية الدم والتخل�ض من تلك 

ال�صموم.

الغذائي: النظام  يف  امللح  من  الكثري   2-
امل��ل��ح، لكن  اأو  ال�����ص��ودي��وم  اإىل  رغ��م ح��اج��ة اجل�صم 
الذي  امل��ل��ح  م��ن  الكثري  ي�صتهلكون  ال��ن��ا���ض  معظم 
ال�صغط  من  كثرًيا  وي�صع  ال��دم،  �صغط  يرفع  قد 
على الكلى، فيما ثبت اأن اجل�صم ل يحتاج �صوى 5 

جرامات يوميًّا من امللح.

التبول: تاأخري   3-

ميكن اأن يوؤدي جتاهل الكثري منا الذهاب اإىل دورة 
البول؛ ما  زي��ادة �صغط  اإىل  ان�صغالهم  ب�صبب  املياه 
قد يقود اإىل الف�صل الكلوي، وح�صى الكلى، و�صل�ض 

البول.

ال�شكريات: تناول  يف  االإفراط   4-
الذين ي�صتهلكون م�صروبني اأو اأكرث من امل�صروبات 
اأكرث عر�صًة لظهور للربوتني  ال�صكرية يوميًّا هم 
الكليتني ل  اأن  ال��ب��ول، وه��و عالمة مبكرة على  يف 

يقومان بعملهما كما يجب.

واملعادن: الفيتامينات  نق�ض   5-
 B6 ي����زي����د ال���ن���ق�������ُض ال�������ص���دي���د م�����ن ف���ي���ت���ام���ني
الف�صل  اأو  ال��ك��ل��ى  ح�����ص��ى  )امل��غ��ن��ي�����ص��ي��وم( خم���اط���َر 
الكلوي. ويوجد هذا الفيتامني يف اأنواع عديدة من 

وخمرية  والبي�ض،  وال��دج��اج،  كال�صمك  الأطعمة، 
البرية، والفواكه )غري احلم�صيات(، وغريها.

ـــروتـــني  ال مــــن  الـــكـــثـــري  ا�ـــشـــتـــهـــالك   6-
احليواين:

تناول مزيًدا من الربوتني يف النظام الغذائي يزيد 
اأن  بفاعلية. وهذا ميكن  للعمل  الكلى  اجلهد على 

يوؤدي اإىل تلف الكلى اأو خلل مع مرور الوقت.

النوم: قلة   7-
ي��رت��ب��ط احل���رم���ان امل���زم���ن م���ن ال���ن���وم ب��ك��ث��ري من 
الأم���را����ض، وخ��ا���ص��ًة اأم��را���ض ال��ك��ل��ى؛ حيث تعمل 
خاليا  اإ���ص��الح  على  الليل  اأث��ن��اء  الكليتان  اأن�صجة 
اجل�صم التالفة، حتى تعطي للج�صم الوقت لل�صفاء 

واإ�صالح نف�صه.

القهوة: تناول  يف  االإفراط   8-
ميكن للكافيني اأن يرفع �صغط الدم وي�صكل �صغًطا 
ما  غالًبا  ال��وق��ت،  ومب���رور  الكليتني.  على  اإ�صافيًّا 
ي�صاب املفرطون يف تناول القهوة باأ�صرار يف الكلى.

االأمل: م�شكنات   9-
ال�صتخدام املفرط يف تعاطي م�صكنات الأمل، ميكن 
لذلك  والكلى؛  الكبد  �صديد يف  تلف  اإىل  ي��وؤدي  اأن 
��ى ع��ل��ى الأق�����ل ب��ع��دم ت���ن���اول امل�����ص��ك��ن��ات لدى  ُي��و���صَ
العالجات  ا�صتخدام  اأو  ب�صيطة،  ب���اآلم  الإح�صا�ض 

املتاحة الأكرث اأماًنا.

الكحول:  10-
ال�صغط  الذي ميثل كثرًيا من  ال�صم  الكحول  يعد 

على الكلى والكبد.

موقع طبي للمقبلني على 
الريجيم: احذروا 3 م�شروبات

ن�صر موقع "medisite" الفرن�صي تقريًرا ن�صح فيه املقبلني على اتباع 
اأحد اأنظمة احلمية الغذائية "الريجيم"، بتجنب عدة م�صروبات قد يوؤدي 
تناولها اإىل الف�صل يف فقدان الوزن؛ وذلك لحتوائها على كمية كبرية من 

ال�صكر، اأو لأنها ت�صاعد على تخزين الدهون باجل�صم.
نكون  اأن  "يجب  القول:  التغذية،  اخت�صا�صي  اآن جيلوت  عن  املوقع  ونقل 
3 م�صروبات عند اتباع نظام غذائي، خا�صًة مع الإقبال على  حذرين من 

ف�صل ال�صيف الذي يكون فر�صة لفقدان الوزن".
واأو�صح جليوت، اأن خف�ض ال�صعرات احلرارية �صروري لفقدان الوزن، لكن 
ور�صد؛  متابعة  اإىل  حتتاج  وحدها  الأطعمة  فلي�صت  احل��ذر؛  توخي  يجب 
الريجيم  اأخطر على متبعي  تكون  اأن  �صارة، وميكن  ا  اأي�صً امل�صروبات  لأن 

من الأطعمة.

امل�شروبات الغازية
اأول هذه الأنواع امل�صروبات الغازية؛ فعلبة من ال�صودا بطعم الكول ال�صهري، 
ا تاأثري يف ن�صبة ال�صكر يف الدم، كتناول  تعادل 7 قطع من ال�صكر، ولها اأي�صً

نوع احللوى اأو ال�صوكولته، كما يو�صح جيلوت.
واأ�صار خبري التغذية اإىل اأن امل�صروبات الغازية "الاليت" لها ذات التاأثري؛ 

فالعتقاد باأنه ميكن �صرب الكثري منها خطاأ.
الطعم  تكمن يف  امل�صكلة  اأن   2014 دي�صمرب  ُن�صَرت يف  درا�صة  ذك��رت  وقد 
زيادة  العالقة بني  لكن  بعد،  �صبب  على  العثور  يتم  اأن��ه مل  ورغ��م  احللو. 
وا�صتهالك  املفرطة  ال�صمنة  من  يعانون  الذين  ل��دى  اجل�صم  يف  ال��ده��ون 

امل�صروبات احللوى؛ موؤكدة.

املياه املنكهة
يجب على من ي�صعى اإىل فقدان الوزن، التوقف عن هذه امل�صروبات فوًرا، 
امل�صروبات  ه��ذه  من  كبرية  ملعقة  اأن  مو�صًحا  التغذية،  خبري  يقول  كما 

تعادل قطعتني من ال�صكر.

ع�شائر الفاكهة
اإذا كنت تعتقد اأنه ميكن �صرب ع�صري الفواكه بكرثة لأنه �صحي، فاأنت على 
حق متاًما، لكن كن حذًرا؛ فع�صري الفواكه يزيد الوزن. ولتحقيق التوازن 

عليك تناول الفاكهة بعد ذلك.
ا، الفواكه جيدة بالن�صبة لك. نعم، لكنها حتتوي  ويقول جيلوت: "منطقيًّ
على ال�صكر. نحن منيل اإىل �صرب العديد من الع�صائر يف اليوم؛ لأننا نرى 
طبيعيًّا-  كان  -ول��و  ال�صكر  تناول  لكن  ت�صرنا،  اأن  ميكن  ول  �صحية،  اأنها 
تخزين  يعزز  م��ا  ا؛  ج���دًّ ب�صرعة  ميت�صه  اجل�صم  يجعل  ���ص��راب  هيئة  على 

الدهون".
على  حتتوي  لأنها  اأف�صل؛  كلها  الفاكهة  تناول  على  الرتكيز  اأن  واأو���ص��ح، 
ع�صري  ���ص��رب  اأردت  "اإذا  م��وؤك��ًدا:  ال�صكر،  ا�صتيعاب  تبطئ  ال��ت��ي  الأل��ي��اف 
اأك��واب يوميًّا، مع احلر�ض على حت�صريها   3 اأن يتعدى  الفاكهة ل يجب 
يف املنزل، وجتنب املنتجات ال�صناعية، وتناول ثمرتني كاملتني من الفاكهة 

خالل النهار".

ت�شبب اأ�شرارًا خطرية مع مرور الوقت

عادات يتبعها الكثريون توؤدي اإىل تدمري الكليتني



20 األربعاء   4   أبريل    2018  م   -   العـدد  12292  
Wednesday   4   April   2018  -  Issue No   12292
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الريادة 

واجلودة لالعمال ال�صحية
رخ�صة رقم:CN 1956472 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/او�صكار 

لالعمال الكهروميكانيكية
رخ�صة رقم:CN 1137212 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرافعة التقنية للنقليات العامة 

رخ�صة رقم:CN 1161963 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

تعديل ا�صم جتاري من/الرافعة التقنية للنقليات العامة

TECHNICAL LIFT GENERAL TRANSPORT

اىل/الرافعة التقنية للنقليات العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

TECHNICAL LIFT GENERAL TRANSPORTT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/رمز التحدي للمقاولت العامة ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 2057233 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء/عبداهلل �صعيد حمد الوح�صي من 20% اىل %10

تعديل ن�صب ال�صركاء/زايد طاهر عبدالفتاح عبداملجيد ال�صقاف من 20% اىل %10
تعديل ن�صب ال�صركاء/حميد عبداهلل املن�صوري من 20% اىل %10

تعديل ن�صب ال�صركاء/ح�صني علي عبداهلل �صامل امل�صعبي من 20% اىل %40
تعديل ن�صب ال�صركاء/�صالح نا�صر عبداهلل الكثريي من 20% اىل %10

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خالد علي البلو�صي %5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي �صامل امل�صعبي %5

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عمر عي�صة با�صميل %5
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ح�صن حاج حمادي %5

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/يوميكون اي تي �صي�صتم ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1558425 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يو�صف ح�صني ح�صني حممد البريق %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة كومان كاندات مويدين امري �صاه %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف امري �صاه كوكان كاندات معني دين
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مبارك �صيف را�صد �صيف ال�صام�صي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مورنيج اير لل�صيانة العامة

 رخ�صة رقم:CN 2220421 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة زايد علي حممد ح�صن باطوق %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ا�صوتو�ض نات ناندا لل نات %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي �صامل فرج �صلطان ال علي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 1500000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/مورنيج اير لل�صيانة العامة

MORNING AIR GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/ويغ ان ال�صيانة العامة ذ.م.م

WING IN GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�صاط/حذف �صيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
ايليت  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لاللكرتونيات
رخ�صة رقم:CN 1081991  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل علي عبداهلل ح�صني احلو�صني %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل ح�صني عي�صى احلو�صني

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صراج املنري لعمال 

لالملنيوم ذ.م.م 
رخ�صة رقم:CN 1186163  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ام دي مري ازول ا�صالم ام دي �صم�ض العامل %24

حممود  حممد  �صودري  العظيم  نور  ال�صركاء/حممد  ن�صب  تعديل 
احلق �صودري من 49% اىل %25

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بيتي ال�صغري لالعمال 

الكهربائية  رخ�صة رقم:CN 1195151  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/مبارك ماجد ماجد ماجد �صعيد مبارك 

املن�صوري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�صب ال�صركاء

مبارك ماجد ماجد ماجد �صعيد مبارك املن�صوري من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالقادر عبدالول

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
احمد  حممد  ال�ص�����ادة/علي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البلو�صي رخ�صة رقم:CN 1014744  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمد علي حممد احمد البلو�صي %100
تعديل ورثة/حذف ا�صماعيل علي حممد احمد البلو�صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد احمد البلو�صي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة فاروق للخراطة 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1033544  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء

زاكر ليت منو مياه من 25% اىل %13
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة رزوان مانو مه %12

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

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/المارات �صي�صتمز اند �صبورت �صريفي�صز 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1849027  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جمموعة المارت املتقدمة لال�صتثمارات ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTMENTS GROUP

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ال�صاهني لال�صتثمارات التجارية ذ.م.م
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة المارت املتقدمة لال�صتثمارات ذ.م.م
emirates advanced investments trading LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة ال اي جي نيك�ض 1 ليمتد
LIG NEX 1 CO.LTD

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية/ بخ�صو�ض الرخ�صة 
رويال  مركز  التجاري  بال�صم   CN رقم:1897069 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  الطبي  انرتنا�صيونال 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية/ بخ�صو�ض الرخ�صة 
�صتار  �صالون  التجاري  بال�صم   CN رقم:2003033 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  للرجال  �صيك 

الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صاهني للخدمات البرتولية 

رخ�صة رقم:CN 1732280 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

تعديل ا�صم جتاري من/ال�صاهني للخدمات البرتولية

AL SHAHEEN PETROLEUM SERVICES

اىل/ال�صاهني للخدمات البرتولية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

AL SHAHEEN PETROLEUM SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
 - اأكتيبولج  جاكوب�ض  ال�ص�����ادة/ني�صت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأبوظبي  رخ�صة رقم:CN 1279702 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ا�صم جتاري من/ني�صت جاكوب�ض اأكتيبولج - اأبوظبي

NESTE JACOBS AKTIEBLAG

اىل/ني�صت للحلول الهند�صية اأي بي

NESTE ENGINEERING SOLUTIONS AB

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
املن�صاأت  لدارة  �صنرتيون  ال�ص�����ادة/جمموعة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 2182569  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء

خليفه بطي عمري يو�صف املهريي من 50% اىل %1

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ان ام �صي للرعاية ال�صحية �ض.ذ.م.م

N M C HEALTH CARE LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة م�صت�صفيات المارات �ض.ذ.م.م

EMIRATES HOSPITALS GROUP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

حياة �شحي لتجارة الأغذية- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات 

غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�صادر بتاريخ 2018/03/21 بحل وت�صفية �صركة

 )حياة �شحي لتجارة االأغذية - ذ م م(

فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�ض 026716054 �ض.ب 53181 

ابوظبي -النادي ال�صياحي بناية �صعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)4( مكتب رقم )403( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

والبحرية  ال��ربي��ة  للموا�صالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 

قد  ذ.م.م  القاب�شة  /مارين  بان  البحري(  النقل  )قطاع 

تقدم بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���ض  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني/مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
               مارين هولدينج 3                       --                       --

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

 اإعـــالن �شطب قيد
ل�صت�صارات  الهولندية  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
فرع  قيد  �صطب  بطلب  تقدمت  قد  هولندا(  )اجلن�صية:  املطارات 
�صارع   - - �ض.ب:3486  )العنوان:ابوظبي  ابوظبي  اإمارة  ال�صركة يف 
الكورني�ض بناية/ال�صيخ �صلطان بن حمدان - ابوظبي - �ض.ب:3486( 
بالوزارة.  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )2853( رقم  حتت  واملقيدة 
�صاأن  يف  م   2015 ل�صنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�صركات 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�ض  اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م 
املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�صادة 
ا�صحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر  تاريخ  من  �صهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

القت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الرتا�صي للعقارات ذ.م.م  

رخ�صة رقم:CN 1408209  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبدالعزيز ح�صن عبدالعزيز برقو %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ح�صن لطيف �صودهوري حممد لطيف %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد انعام ميهندي ح�صن
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبدالعزيز ح�صن عبدالعزيز برقو
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

الين�ض انف�شتمنت- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية لل�صركة بتاريخ 2018/3/19 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2018/1/62025 فقد قرر التي:
ال�صجل  القيد يف  رقم  ذ.م.م  انف�صتمنت  الين�ض  �صركة  1- حل وت�صفية 

.CN-1164696 التجاري
2- تعيني ال�صادة/ حار�ض و�صركاه لتدقيق احل�صابات- كم�صفي قانوين 

لل�صركة.
فعلى من لديه اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل مكتب امل�صفي املعني 
والكائن باأبوظبي- النادي ال�صياحي- بناية �صيف �صياح غامن املزروعي 
واولده- طابق امليزانني- �صقة رقم 4- تليفون 026452666- فاك�ض رقم 

026454499- �ض.ب 48517 ابوظبي.
الر�صمي وملدة 45 يوم  الدوام  الثبوتية وذلك خالل  امل�صتندات  واح�صار 

من تاريخ ن�صر العالن.
وكل من ل يتقدم خالل املدة املحددة بالعالن ي�صقط حقه باملطالبة.

امل�شفي القانوين/حار�ض و�شركاه لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اجلوري 

للم�صتلزمات الن�صائية والطفال
رخ�صة رقم:CN 2248025 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كراج  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديل �صاد ل�صبغ و�صمكرة ومكيانيكا ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1147902 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي
 THE HORSE : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 275759  بتاريخ : 2017/7/1
با�صم:ذا هور�ض اأك�صي�صوريز بي.تي.واي.ليمتد

وعنوانة :38 اأ طريق اندوفر كارينجباه ان ا�ض دبليو 2229 ا�صرتاليا
�شورة العالمة

اليد  �صنط   ، اجللدية  ،ال�صنط  ال�صفر   �صنط  �صارات   18: بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
اجللدية احلرميي ، املحافظ اجللدية الرجايل ، �صنط ال�صفر ، اأغرا�ض �صنط ال�صفر ، اأي الكيا�ض ، ال�صنط 
مرة  لال�صتعمال  املخ�ص�صة  احلمل  �صنط  )بخالف  اليد  و�صنط  للتغليف  اجللدية  الكيا�ض(   - )ال�صغرية 
حمافظ  املكتبية(  )الغلفة  اجللدية  املحافظ  ال�صغرية(  املذكرات  )حمافظ  البطاقات  حمافظ  واح��دة( 

بطاقات الئتمان.
و�صف العالمة: تتاألف العالمة التجارية من كلمتي THE HORSE ذا هور�ض.

ال�صرتاطات :. 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 PERFECTHA : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 273270  بتاريخ : 2017/5/15
HK 2017/3/8 304069602:بيانات الولوية

با�صم:�صينكلري فارما�صوتيكال ليمتد
وعنوانة :اوفي�ض فيليج �صي�صرت بزن�ض بارك �صي�صرت �صي ا�ض 4 9 كيو زد اململكة املتحدة

�شورة العالمة

الطبية  لالغرا�ض  باحلقن  امل�صتعملة  امل�صتح�صرات   5: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
والدوائية ، امل�صتح�صرات امل�صتعملة باحلقن لالغرا�ض الطبية والدوائية من اجل �صد التجاعيد ولتكبري 
واملحاقن  الطبية  الغرا�ض  يف  لال�صتعمال  اجلاهزة  واملحاقن  التجميلية  احل�صو  وحقن  املحقونة  املنطقة 

اجلاهزة لالغرا�ض الطبية.
و�صف العالمة: العالمة التجارية عبارة عن كلمة ب�صيطة مكونة من كلمة بريفيكتا والتي ل معنى لها.

ال�صرتاطات :. 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 TERRATOURA : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 267711  بتاريخ : 2017/2/5

با�صم:دافانتي تايرز ليمتد
وعنوانة :الوحدة 4 نورث فلوريدا رود ، �صانت هيلينز ، مري�صي�صايد ، دبليو اأيه 11 9 يو بي

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12 الطارات ، الطارات اململوءة بالهواء ون�صف اململوءة 
بالهواء ، طارت واغطية عجالت املركبات من كافة النواع.

و�صف العالمة: تت�صمن العالمة التجارية كلمة TERRATOURA باللغة الجنليزية ب�صكل زخريف 
A ب�صكل يظهر ك�صرا يف اخلط الفقي املوجود يف  بالحرف الكبرية واللون ال�صود كما متت كتابة حرف 

و�صطه.
ال�صرتاطات :. 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 XODICOL : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 273457  بتاريخ : 2017/5/17

CH 2017/1/30  2017/51163:بيانات الولوية
با�صم:تيلوت�ض فارما ايه جي

وعنوانة :با�صلري�صرت ا�صي 15 �صي ات�ض - 4310 - راينفلدن - �صوي�صرا
�شورة العالمة

تلك  بالتحديد   ، والبيطرية  الدوائية  امل�صتح�صرات   5: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
الدوائية  واملنتجات  املعوية  املعدية  واحل��الت  الم��را���ض  من  العالج  او  و/  والوقاية  بالت�صخي�ض  اخلا�صة 
للعالج من اللتهابات واملواد الغذائية املهياأة لال�صتعمالت الطبية وبالتحديد من اجل الت�صخي�ض والوقاية 

و/ او العالج من المرا�ض واحلالت املعدية املعوية.
و�صف العالمة: تتكون العالمة التجارية من كلمة XODICOL والتي ل معنى لها.

ال�صرتاطات :. 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي
 mahalli : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 273274  بتاريخ : 2017/5/15
با�صم:تي اف �صي - ام ئي للتجارة العامة ذ.م.م

وعنوانة :مكتب 508-4 برج ابريكوت - واحة دبي لل�صيلكون - �ض.ب:341165 - المارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :31 منتجات زراعية وا�صتزراع مائي وب�صتاين وزارعة غابات 
طبيعية  وزه��ور  ونباتات  طازجة  واع�صاب  وخ�صروات  طازجة  وفاكهة  حية  حيوانات   ، معاجلة  وغ��ري  خ��ام 
ومواد غذائية وم�صروبات للحيوانات ، و�صراب ال�صعري وحبوب وبذور غري معاجلة وب�صالت و�صتالت وبذور 

للزارعية.
و�صف العالمة: تتكون العالمة التجارية من كلمة ب�صيطة وهي ماهايل عالوة على �صعار من ورقة ال�صجر 

اعلى احلرف الول.
ال�صرتاطات :. 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 ORGANIQUE CALIFORNIA : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 275805  بتاريخ : 2017/7/3

PH 2017/4/27  42017501745:بيانات الولوية
با�صم:اورجانيك اإنك

وعنوانة :31 اأ �صارع الرئي�ض ماغ�صاي�صاي منطقة كا�صامباغان مدينة �صيبو الفلبني
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 املكمالت الغذائية املحتوية على توت الأكاي على هيئة 
اقرا�ض او كب�صولت.

امل�صتطيل  وداخل  باأركان منحنية  اللون  بنف�صجي  التجارية من م�صتطيل  العالمة  تتكون  العالمة:  و�صف 
توجد كلمة ORGANIQUE )اورغانيك( بحروف كبرية كابيتال ذهبية اللون وا�صفلها توجد كلمة 
كلمة  اما فوق  ا�صغر  اللون وحجمها  كابيتال ذهبية  ALIFORNIAC )كاليفورنيا( بحروف كبرية 
ORGANIQUE فتوجد ر�صمة ذهبية ل�صعفة نخيل مع وجود دائرة ذهبية يف و�صط �صعفة النخيل 

وتوجد داخل الدائرة قطعة من الذهب يوجد يف داخلها جنمة خما�صية بنف�صجية اللون.
ال�صرتاطات :. 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 ZIVACOL : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 273459  بتاريخ : 2017/5/17

CH 2017/1/30  2017/51162:بيانات الولوية
با�صم:تيلوت�ض فارما ايه جي

وعنوانة :با�صلري�صرت ا�صي 15 �صي ات�ض - 4310 - راينفلدن - �صوي�صرا
�شورة العالمة

تلك  بالتحديد   ، والبيطرية  الدوائية  امل�صتح�صرات   5: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
اخلا�صة بالت�صخي�ض والوقاية و/او العالج من المرا�ض واحلالت املعدية املعوية واملنتجات الدوائية للعالج 
من اللتهابات واملواد الغذائية املهياأة لال�صتعمالت الطبية وبالتحديد من اجل الت�صخي�ض والوقاية و/ او 

العالج من المرا�ض واحلالت املعدية املعوية.
و�صف العالمة: تتكون العالمة التجارية من كلمة ZIVACOL والتي ل معنى لها.

ال�صرتاطات :. 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 Holle : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 275650  بتاريخ : 2017/6/28

با�صم:هويل بيبي فود جي اإم بي ات�ض
وعنوانة :با�صيل�صرت ا�صي 11 4125 ري�صني �صوي�صرا

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 اللحم ، ال�صمك ، الدواجن ، وتلك املخ�ص�صة لل�صيد 
 ، املربى   ، الهالم   ، واملطبوخة  واملجففة  واملجمدة  املحفوظة  واخل�صروات  الفواكه   ، اللحم  م�صتخل�صات   ،
الكمبوت ، البي�ض ، احلليب ، منتجات احلليب ، الدهون القابلة لالكل ، خمفوق احلليب ، احللويات املكونة 
ب�صكل رئي�صي من احلليب ، الزبادي ، اجلنب والق�صدة ، الوجبات اخلفيفة املكونة ب�صكل ا�صا�صي من الفاكهة ، 
املواد الغذائية لغري الغرا�ض الطبية ، املعتمدة على الربوتني والدهون والألبومني ، كل املنتجات املذكورة 

اعاله كذلك ب�صكل غذائي لغري الغرا�ض الطبية.
و�صف العالمة: تتكون العالمة التجارية من كلمة Holle ولي�ض لها معنى يف اللغة العربية.

ال�صرتاطات :. 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي
 THE HORSE : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 275758  بتاريخ : 2017/7/1
با�صم:ذا هور�ض اأك�صي�صوريز بي.تي.واي.ليمتد

وعنوانة :38 اأ طريق اندوفر كارينجباه ان ا�ض دبليو 2229 ا�صرتاليا
�شورة العالمة

احزمة   ، اجللدية  احللي   ، املجوهرات   14: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
ال�صاعات ، ال�صاعات.

و�صف العالمة: تتاألف العالمة التجارية من كلمتي THE HORSE ذا هور�ض.
ال�صرتاطات :. 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 
الإقت�صاد اأو اإر�صالة بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 SOAP ON A ROPE : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 275619  بتاريخ : 2017/6/27

با�صم:ذا �صاور تاور م.م.ح
وعنوانة :�ض.ب:38221 راأ�ض اخليمة ، �صندوق الربيد:38221 ، راأ�ض اخليمة

�شورة العالمة

اخرى  وم��واد  القم�صة  تبيي�ض  3 م�صتح�صرات  الفئة   3: بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�صلع  لتمييز  وذلك 
ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط ، �صابون ، عطور وزيوت عطرية 

، م�صتح�صرات جتميل ، غ�صول )لو�صن( لل�صعر ، منظفات ا�صنان.
.SOAP ON A ROPE و�صف العالمة: تتكون العالمة التجارية من كلمات

ال�صرتاطات :. 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 PERFECTHA : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 273268  بتاريخ : 2017/5/15
HK 2017/3/8 304069602:بيانات الولوية

با�صم:�صينكلري فارما�صوتيكال ليمتد
وعنوانة :اوفي�ض فيليج �صي�صرت بزن�ض بارك �صي�صرت �صي ا�ض 4 9 كيو زد اململكة املتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 م�صتح�صرات التجميل ال وهي منتجات وم�صتح�صرات 
على  التجاعيد  اخ��ف��اء  وم�صتح�صرات   ، التجاعيد  اخ��ف��اء  وم�صتح�صرات  ومنتجات   ، التجاعيد  مكافحة 
 ، املو�صعي وللحقن الدمي واحلقن حتت اجللد  ت�صتعمل باحلقن للوجه ولال�صتعمال  هيئة م�صتح�صرات 
وم�صتح�صرات التجميل على هيئة امل�صتح�صرات التي ت�صتعمل باحلقن لتجديد خاليا الب�صرة ، م�صتح�صرات 
التجميل التي ت�صتعمل باحلقن ، وم�صتح�صرات التجميل امل�صتعملة باحلقن من اجل �صد التجاعيد ولتكبري 

املنطقة املحقونة ، م�صتح�صرات التجميل امل�صنوعة من حم�ض الهيالورونيك.
و�صف العالمة: العالمة التجارية عبارة عن كلمة ب�صيطة مكونة من كلمة بريفيكتا والتي ل معنى لها.

ال�صرتاطات :. 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : ماهايل 
املودعة بالرقم : 273275  بتاريخ : 2017/5/15
با�صم:تي اف �صي - ام ئي للتجارة العامة ذ.م.م

وعنوانة :مكتب 508-4 برج ابريكوت - واحة دبي لل�صيلكون - �ض.ب:341165 - المارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :31 منتجات زراعية وا�صتزراع مائي وب�صتاين وزارعة غابات 
طبيعية  وزه��ور  ونباتات  طازجة  واع�صاب  وخ�صروات  طازجة  وفاكهة  حية  حيوانات   ، معاجلة  وغ��ري  خ��ام 
ومواد غذائية وم�صروبات للحيوانات ، و�صراب ال�صعري وحبوب وبذور غري معاجلة وب�صالت و�صتالت وبذور 

للزارعية.
و�صف العالمة: تتكون العالمة التجارية من كلمة ب�صيطة وهي ماهايل عالوة على �صعار من ورقة ال�صجر 

اعلى احلرف الول.
ال�صرتاطات :. 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي
 ORGANIQUE CALIFORNIA : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم : 275806  بتاريخ : 2017/7/3
PH 2017/4/27  42017501745:بيانات الولوية

با�صم:اورجانيك اإنك
وعنوانة :31 اأ �صارع الرئي�ض ماغ�صاي�صاي منطقة كا�صامباغان مدينة �صيبو الفلبني

�شورة العالمة

البودرة  الع�صائر  وهي  ال  الغري كحولية  امل�صروبات   32: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذلك 
وع�صائر الفواكه و�صربات الفواكه واللب املجمد امل�صتخدم يف عمل امل�صروبات امل�صتقة من توت الأكاي.

امل�صتطيل  وداخل  باأركان منحنية  اللون  بنف�صجي  التجارية من م�صتطيل  العالمة  تتكون  العالمة:  و�صف 
توجد كلمة ORGANIQUE )اورغانيك( بحروف كبرية كابيتال ذهبية اللون وا�صفلها توجد كلمة 
كلمة  اما فوق  ا�صغر  اللون وحجمها  كابيتال ذهبية  ALIFORNIAC )كاليفورنيا( بحروف كبرية 
ORGANIQUE فتوجد ر�صمة ذهبية ل�صعفة نخيل مع وجود دائرة ذهبية يف و�صط �صعفة النخيل 

وتوجد داخل الدائرة قطعة من الذهب يوجد يف داخلها جنمة خما�صية بنف�صجية اللون.
ال�صرتاطات :. 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 ORGANIQUE CALIFORNIA : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 275804  بتاريخ : 2017/7/3

PH 2017/4/27  42017501745:بيانات الولوية
با�صم:اورجانيك اإنك

وعنوانة :31 اأ �صارع الرئي�ض ماغ�صاي�صاي منطقة كا�صامباغان مدينة �صيبو الفلبني
�شورة العالمة

العناية  م�صتح�صرات  وهي  ال  بالب�صرة  العناية  منتجات   3: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
باجل�صم  العناية  و�صابون  بالب�صرة  العناية  و�صابون  الب�صرة  ومرطبات  بالب�صرة  العناية  و�صابون  بالب�صرة 

وم�صتخل�صات الزيوت لال�صتخدامات ال�صخ�صية والعطور وجيل ال�صتحمام وجميعها يحتوي على توت الأكاي.
امل�صتطيل  وداخل  باأركان منحنية  اللون  بنف�صجي  التجارية من م�صتطيل  العالمة  تتكون  العالمة:  و�صف 
توجد كلمة ORGANIQUE )اورغانيك( بحروف كبرية كابيتال ذهبية اللون وا�صفلها توجد كلمة 
كلمة  اما فوق  ا�صغر  اللون وحجمها  كابيتال ذهبية  ALIFORNIAC )كاليفورنيا( بحروف كبرية 
ORGANIQUE فتوجد ر�صمة ذهبية ل�صعفة نخيل مع وجود دائرة ذهبية يف و�صط �صعفة النخيل 

وتوجد داخل الدائرة قطعة من الذهب يوجد يف داخلها جنمة خما�صية بنف�صجية اللون.
ال�صرتاطات :. 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
منوذج اإعالن الن�شر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
  املالك : �صركة بون كنيل �صيمون�ض انتيليكتيال بروبريتي

 PLATINUM : طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم : 275942  بتاريخ : 2017/6/28

با�صم:جريجوري دلهايي
وعنوانة :مدينة دبي لالعالم - �ض.ب:502385 دبي - �صندوق الربيد:502385 دبي

�شورة العالمة

الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   41 الفئة   41: بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
الن�صطة الريا�صية والثقافية تنظيم فعاليات ادارة فعاليات.

و�صف العالمة: تتكون العالمة التجارية من كلمة PLATINUM بالتينوم ذات ت�صميم فريد وبها 
حريف U و N ملت�صقان وجميعهم مكتوب بلون ف�صي على خلفية �صوداء.

ال�صرتاطات :. 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

االأربعاء  4  اأبريل 2018 العدد 12292
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/  بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1998/01/24 املودعة بالرقم: 25153 
با�صم : �صركة جرنال موتورز ال ال �صي 

وعنوانه : 300 ريني�صانز �صنرت، �صيتي اوف ديرتويت، 
ولية مي�صيغان 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية.

وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  التجهيزات   -9 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
ال�صارات  واإعطاء  والقيا�ض  ال��وزن  يف  امل�صتعملة  وتلك  والب�صرية  وال�صينمائية  والت�صويرية  والكهربائية 
حامالت  وال�صورة،  ال�صوت  ا�صتنطاق  نقل  اأو  ت�صجيل  جتهيزت  والتعليم،  والإن��ق��اذ  )ال���ص��راف(  واملراقبة 
البيانات املغناطي�صية واأقرا�ض الت�صجيل، الأجهزة التي تعمل بو�صع القطعة النقدية فيها، الأجهزة الرا�صدة 
والبطاريات  البطاريات  )الكمبيوتر(،  الآيل  واحلا�صب  البيانات  معاجلة  واأجهزة  احلا�صبة  والآلت  للنقود 
الأقرا�ض  م�صغالت  والكا�صيتات،  الأ�صرطة  م�صجالت  والتلفزيون،  ال��رادي��و  اأج��ه��زة  الكهربائية،  املختزنة 
ال�صوتية، اأدوات قيا�ض التيار الكهربائي، اأجهزة التحذير �صد ال�صرقة، �صناديق التوزيع لأغرا�ض ال�صاءة، 
الكابالت والأ�صالك الكهربائية، كابحات الدوائر، عدادات ال�صرعة، الجهزة الكهربائية لفتح الأبواب، امللفات 
الكهربائية، ال�صا�صات واملفاتيح الكهربائية، مقايي�ض املاء وال�صوائل والوقود، موؤ�صرات ومقايي�ض النحدار، 

الرقائق الدقيقة، اأدوات التحكم الرتمو�صتات )مقايي�ض احلرارة( اأنظمة ال�صعال واأجزاوؤها.
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف: 2018/01/24 

وحتى تاريخ : 2028/01/24
ادارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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فقدان �شهادة اأ�شهم 
تمل  الوطني(  ابوظبي  )بنك  اأ�شهم  �شهادة  فقدت 

.NBAD13104480 رقم امل�شتثمر
ابوظبي  بنك  اإىل  ت�شليمها  برجاء  يجدها  من  على 
او   026161800 رقم:  هاتف  اال�شهم  ق�شم  االأول- 

االت�شال على رقم 0504474836  م�شكورا.
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مليار درهم اأرباح »�شناعات«   2.1
الت�شغيلية العام املا�شي

•• اأبوظبي-وام:

اإحدى  “�صناعات”  العامة  القاب�صة  لل�صركة  الت�صغيلية  الأرب��اح  ارتفعت 
اأ�صخم ال�صركات القاب�صة يف جمال ال�صتثمار ال�صناعي يف اأبوظبي ودولة 
الإمارات اإىل 2.1 مليار درهم خالل العام املا�صي قبل احت�صاب ال�صرائب 

والر�صوم والإهالك بنمو ن�صبته 16يف املائة مقارنة بالعام 2016.
ووفقا للبيانات املالية لل�صركة التي اأعلنت عنها اأم�ض ارتفعت اإيراداتها من 
دره��م يف  16 مليار  اإىل نحو   2016 العام  نهاية  دره��م يف  13.4 مليار 

نهاية العام املا�صي وبن�صبة زيادة بلغت 18 يف املائة.
اإجمايل  يف  م��ط��رد  من��و  حتقيق  اىل  ل��صناعات  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  واأ����ص���ارت 
درهم مبعدل منو  27.2 مليار  التي و�صلت اىل نحو  ال�صناعية  اأ�صولها 

�صنوي مركب 18.3 يف املائة منذ تاأ�صي�ض “�صناعات” يف العام 2004.
القاب�صة  ال�صركة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  النوي�ض  �صعادة ح�صني جا�صم  واأك��د 
يف  ال�صركة  �صختها  ال��ت��ي  ال�صتثمارات  اإج��م��ايل  اأن  “�صناعات”  العامة 
القطاع ال�صناعي العام املا�صي بلغ نحو 1.2 مليار درهم موؤكدا اأن ال�صركة 
واإعادة  النمو  لتحقيق  ذاتيا  ال�صتثمارات  متويل  �صيا�صة  اتباع  �صتوا�صل 

ا�صتثمار الأرباح بغر�ض تطوير الأ�صول التابعة لها.
ي�صهدها  التي  والزده����ار  التنمية  م�صرية  بدعم  ال�صركة  ال��ت��زام  اأك��د  كما 
القطاع ال�صناعي يف اأبوظبي ب�صكل خا�ض ودولة الإمارات ب�صكل عام وذلك 

التزاما منها دعم الروؤية القت�صادية 2030 لإمارة ابوظبي.
وقال اإن هذه النتائج املالية اليجابية تاأتي لتعزز املزايا التناف�صية ل�صركة 
التي  والتحديات  التغريات  ظل  يف  النمو  حتقيق  على  وقدرتها  �صناعات 
تواجهها الأ�صواق يف الوقت الراهن ..موؤكدا اأن النتائج املالية القوية جت�صد 
وجمموعة  �صناعات  اإدارة  فريق  وج���دارة  �صناعات  اأع��م��ال  من��وذج  مرونة 

�صركاتها الذي متكن من حتقيق الكفاءة الت�صغيلية.
النمو  اإىل حتقيق  ت�صغيلية تهدف  ا�صرتاتيجية  تتبنى  ال�صركة  اأن  واأو�صح 
م�صتوى  على  املحافظة  خالل  من  للم�صاهمني  امل�صافة  والقيمة  امل�صتدام 

التناف�صية يف جميع القطاعات التي تن�صط فيها املجموعة.
التنفيذي  الرئي�ض  الظاهري  �صامل  املهند�ض جمال  �صعادة  قال  من جانبه 
اأهم  اأح��د  هي  ال�صركة  متتلكها  التي  املتنوعة  املحفظة  اإن  “�صناعات”  ل� 
العوامل الرئي�صية التي مكنت “�صناعات” من حتقيق اأداء ا�صتثنائي بكل 
تنوع  اأهمية  على  قاطع  دليل  اأنها  كما  ال�صابقة  الأع���وام  خ��الل  املقايي�ض 
املحفظة ال�صتثمارية ال�صناعية لل�صركة للقدرة على التاأقلم والتعامل مع 

التقلبات والتحديات التي ي�صهدها القطاع.
مفهومي  تعزيز  اإىل  تهدف  لل�صركة  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  اأن  واأ���ص��اف 
تعزيز  م��ن  ل�صناعات  التابعة  ال�صركات  متكنت  حيث  والب��ت��ك��ار  ال��ك��ف��اءة 
الإنتاجية وخف�ض التكاليف على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع 
ال�صناعي يف العامل ما مكنها من التو�صع يف اأ�صواق جديدة وتطوير منتجات 

ذات قيمة م�صافة مما يتواكب مع متطلبات الأ�صواق العاملية.

قيمة  درهم  مليون   354
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي-وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي اأكرث من 
مبايعة   113 ت�صجيل  ام�ض  ال��دائ��رة  �صهدت  حيث  دره��م  مليون   354
79 مليون  14 مبايعة لالأرا�صي بقيمة  201 مليون درهم منها  بقيمة 

درهم و 99 مبايعة لل�صقق و الفلل بقيمة 122 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 18 مليون درهم يف منطقة املركا�ض 
تليها  ال��راب��ع��ة  الثنية  منطقة  يف  دره��م  مليون   17 بقيمة  مبايعة  تليها 

مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة جبل على.
وت�صدرت منطقة ور�صان الأوىل املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 4 
مبايعات بقيمة 7 ماليني درهم وتلتها منطقة الثنية اخلام�صة بت�صجيلها 
اخلام�صة  ج��ن��وب  ال��رب���ص��اء  يف  وثالثة  دره���م  م��الي��ني   8 بقيمة  مبايعتني 
بت�صجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق 
و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم 
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة اخلليج التجاري 
ال�صيخ حممد  3 ماليني دره��م يف منطقة حدائق  واأخ��ريا مبايعة بقيمة 
بن را�صد. وت�صدرت منطقة الرب�صاء جنوب الرابعة املناطق من حيث عدد 
درهم  مليون   12 بقيمة  مبايعة   12 �صجلت  اإذ  الفلل  و  ال�صقق  مبايعات 
وتلتها منطقة مر�صى دبي بت�صجيلها11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم 
مليون   13 بقيمة  مبايعات   10 بت�صجيلها  التجاري  اخلليج  يف  وثالثة 
درهم. و�صجلت الرهونات قيمة قدرها 153 مليون درهم منها 11 رهن 
اأرا�ض بقيمة 106 ماليني درهم و 57 رهن فلل و�صقق بقيمة 47 مليون 
درهم و كان اأهمها مبنطقة �صيح �صعيب 3 بقيمة 43 مليون درهم واأخرى 

يف منطقة ند ح�صة بقيمة 37 مليون درهم.

»مهرجان دبي العقاري« ينطلق 9 ابريل
•• دبي -وام:

اأعلنت دائرة الأرا�صي والأمالك عن انطالق مهرجان دبي العقاري خالل 
ال��ف��رتة م��ن 9 حتى 11 اإب��ري��ل اجل���اري يف م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري العاملي 
الرتويجية  الذراع  العقاري  ال�صتثمار  واإدارة  ت�صجيع  بالتعاون بني مركز 

للدائرة و”معر�ض العقارات الدويل«.
اأرم����اين وح�صره  ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي عقد ام�����ض يف ف��ن��دق 
�صعادة �صلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي 
و�صعادة ماجدة علي را�صد م�صاعد املدير العام ورئي�ض مركز ت�صجيع واإدارة 
ال�صتثمار العقاري الذراع ال�صتثمارية لدائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي 
و�صعادة عبداهلل املناعي رئي�ض �صركة المارات للمزادات واأحمد املطرو�صي 
العام  املن�صق  ال�صيزاوي  وداوود  العقارية  اإع��م��ار  ل�صركة  املنتدب  الع�صو 
ملهرجان دبي العقاري و�صانديب �صجوال نائب الرئي�ض التنفيذي للمبيعات 
املدير  القداح  العقاري وطالل موفق  للتطوير  ل�صركة عزيزي  والت�صويق 
التمويل  رئي�ض  احمد  ع��ب��داهلل  ط��ارق  و  للتطوير  م��اج  ل�صركة  التنفيذي 
الراعية  العقارية  ال�صركات  الإ�صالمي وممثلي  ابوظبي  ال�صكني مب�صرف 
�صل�صلًة  املهرجان  و�صيت�صمن  املنطقة.  يف  العقارية  املعار�ض  واأه��م  لأب��رز 
يف  العقارات  �صوق  اإىل  ال�صتثمارات  جلذب  الهادفة  العاملية  الأن�صطة  من 
ا غري م�صبوقة ومنها  دولة الإمارات العربية املتحدة ويوفر لزواره عرو�صً
التمويل  �صنوًيا على  باملائة   1.85 اأدنى �صعر متويل بهام�ض ربحي قدره 
اإ�صافة اإىل خ�صومات  اإبرامها خالل احلدث  العقاري لل�صفقات التي يتم 
فر�صة  �صيوفر  مم��ا  العقارية  امل�صاريع  بع�ض  على  باملائة   20 اإىل  ت�صل 
املالية  العرو�ض  اأف�صل  على  للح�صول  وامل�صرتين  للم�صتثمرين  مثالية 
ال�صتثمارية. الفر�ض  اأف�صل  على  للعثور  اأو  اأحالمهم  عقارات   لمتالك 

جمموعة امل�شعود تطلق حملة لل�شالمة على الطرق

»اقت�شادية اأبوظبي«: اإغالق 47 من�شاأة جتارية خمالفة خالل الربع الأول من 2018 

•• اأبوظبي: رم�ضان عطا

والبطاريات  الإط���������ارات  ق�����ص��م  اأط���ل���ق 
موؤخراً  امل�صعود  مبجموعة  وامل��ل��ح��ق��ات 
يف  الإط����ارات«  ب�صالمة  التوعية  »حملة 

اأبوظبي. 
بالتعاون  مبدئياً  احلملة  انطلقت  وق��د 
اأب��وظ��ب��ي وت��و���ص��ع��ت لحقاً  م���ع ���ص��رط��ة 

لت�صمل موؤ�ص�صات حكومية اأخرى. 
املجاين  الفح�ض  خدمات  احلملة  تقدم 
الفني  ال���ف���ري���ق  وي����ت����وىل  ل������الإط������ارات 
لدى  املعتمدين  اخل��دم��ة  وم�صت�صاري 
املوظفني  ت���دري���ب  امل�����ص��ع��ود  جم��م��وع��ة 
اإ�صافة  احل���م���ل���ة،  اإط��������ار  يف  امل���ع���ن���ي���ني 
واأ���ص��ع��ار خمف�صة  ع��رو���ض  ت��وف��ري  اإىل 
يقدمها  ال��ت��ي  واخل����دم����ات  ل����الإط����ارات 
اأدن��وك ومنافذ  الق�صم مبحطات خدمة 

اأب��وظ��ب��ي. وبهذه  م��رك��ز اأوت��و���ص��ريف يف 
املنا�صبة قال اأحمد رحمة امل�صعود، نائب 
امل�صعود:  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
رواد  اأب��رز  اأحد  امل�صعود  تعترب جمموعة 
اأبوظبي، وتاأتي هذه  ال�صيارات يف  قطاع 
املبادرة امتداداً طبيعياً لأعمالنا الهادفة 
حتديات  بع�ض  معاجلة  يف  للم�صاعدة 
ال��ت��ي يواجهها  ال��ط��رق  ال�����ص��الم��ة ع��ل��ى 

ال�صائقون يف الإمارة يومياً. 
اإن ج��ودة الإط���ارات والغر�ض  واأ���ص��اف: 
مهماً  دوراً  ي��ل��ع��ب��ان  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  م���ن 
الوقود  ا���ص��ت��ه��الك  م�صتوى  حت��دي��د  يف 
وانبعاثات املركبات ب�صبب عامل مقاومة 
وم�صتوى  الإط���ارات  ففعالية  ال���دوران. 
�صالمتها  وبالتايل  الطرق،  على  اأدائ��ه��ا 
وت����وف����ريه����ا ل���ل���راح���ة اأث�����ن�����اء ال���ق���ي���ادة 
وغري  الرطبة  الطرق  على  وال�صتقرار 

املر�صوفة، ل تتاأثر فقط بعمر الإطارات 
وح��ال��ت��ه��ا ب���ل اأي�������ص���اً مب�����ص��ت��وى �صغط 
الهواء فيها. فال�صبط ال�صحيح ل�صغط 
اأطول  اأف�صل وعمراً  اأداًء  الهواء ي�صمن 
ا�صتهالك  ك��ف��اءة  ويح�صن  ل���الإط���ارات، 
وق���ود امل��رك��ب��ات ن��ظ��راً ل���دوره يف خف�ض 

درجة مقاومة الدوران. 
املجانية،  الفحو�صات  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
ب�صاأن  املنا�صبة  التو�صيات  احلملة  تقدم 
يتوجب  موعد  واأق���رب  الإط����ارات  حالة 
فيه على قائدي املركبات مراجعة مراكز 

اخلدمة. 
احلملة  حققته  ال��ذي  النجاح  �صوء  ويف 
ب��ف�����ص��ل ت��ع��اون��ه��ا م���ع ���ص��رط��ة الإم������ارة، 
تو�صعت هذا العام لت�صم موظفي بلدية 
للجودة  اأب���وظ���ب���ي  وجم��ل�����ض  اأب���وظ���ب���ي 
 1000 فح�ض  م�صتهدفة  وامل��ط��اب��ق��ة، 

امتنانها  عن  وتعبرياً  العام.  هذا  �صيارة 
للنتائج الإيجابية للحملة، منحت بلدية 
الإطارات  لق�صم  تقدير  �صهادة  اأبوظبي 
مبجموعة  وامل���ل���ح���ق���ات  وال���ب���ط���اري���ات 
امل�صعود، الذي اأعرب بدوره عن رغبته يف 
املجانية  اخلدمات  تقدمي  فرتة  متديد 
وت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق احل��م��ل��ة ب�����ص��ك��ٍل جزئي 

لت�صم كيانات وموؤ�ص�صات اأخرى. 
والبطاريات  الإط�������ارات  ق�����ص��م  وي��ع��ت��رب 
وامل��ل��ح��ق��ات مب��ج��م��وع��ة امل�����ص��ع��ود امل���وزع 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���ك���ام���ل���ة م����ن اإط��������ارات 
وال�صاحنات  ل��ل�����ص��ي��ارات  ب��ري��ج�����ص��ت��ون 
وامل�����رك�����ب�����ات ال�������ص���ن���اع���ي���ة وال����زراع����ي����ة 

واجلرافات يف اأبوظبي والعني. 
كما اأن�صاأ الق�صم - بال�صراكة مع جمموعة 

•• اأبوظبي -وام: 

على  حر�صها  اأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  اأك��دت 
تطبيق القوانني وال�صروط وال�صوابط املعنية بتنظيم كل 
وذلك  اأبوظبي  اإم��ارة  القت�صادية على م�صتوى  الأن�صطة 
التفتي�ض  وحمالت  امليدانية  ال��زي��ارات  تكثيف  خ��الل  من 
الأن�صطة  بتنظيم  ال�صلة  ذات  القرارات  وتنفيذ  والرقابة 
بجانب التفاعل امل�صتمر مع متطلبات املتعاملني وال�صكاوى 
التي ترد اليها واللتزام بالتعاميم واللوائح ال�صادرة عن 
العام  من  الأول  الربع  خالل  الدائرة  واأ�صدرت  الدائرة. 
مرخ�صة  جت��اري��ة  من�صاأة   47 ب��اإغ��الق  ق����رارات  اجل���اري 
خمالفتها  ب�صبب  وذل����ك  الإم������ارة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ل��دي��ه��ا 
الن�صاط  ممار�صة  ول��وائ��ح  لأنظمة  وامل��ت��ك��ررة  ال�صريحة 
ب�صاأن  لها ور�صد جت��اوزات م�صتمرة  املرخ�ض  القت�صادي 
التعاميم املنظمة لها والتي مت اإ�صدارها من قبل “ مركز 

حممد  �صعادة  وقال  للدائرة.  “ التابع  لالأعمال  اأبوظبي 
منيف املن�صوري املدير التنفيذي ملركز اأبوظبي لالأعمال 
اإمارة  اإط��ار حر�ض حكومة  تاأتي يف  الإغ���الق  ق���رارات  اإن 
اأبوظبي على تنظيم قطاع الأعمال على م�صتوى الإمارة 
باقت�صاد  ت�صر  اأن  �صاأنها  م��ن  جت����اوزات  اأي���ة  م��ن  واحل���د 
الإمارة مبا ي�صهم يف اإيجاد بيئة اأعمال جاذبة. واأو�صح اأن 
هذه القرارات جاءت بعد متابعة حثيثة من فريق التفتي�ض 
التي  والرقابة واحلمالت  التفتي�ض  زيارات  بالدائرة عرب 
وال�صكاوى  البالغات  من  للعديد  ا�صتجابة  تنفيذها  مت 
اإ�صافة اإىل التاأكد من مدى تفاعل هذه املن�صاآت يف تطبيق 
اأبوظبي.  اإمارة  القت�صادي يف  للن�صاط  املنظمة  التعاميم 
واأ�صاف املن�صوري اأنه ح�صب ما جاء يف هذه القرارات فاإن 
العرتا�ض  يجوز  ول  نهائيا  يعترب  املن�صاآت  ه��ذه  اإغ��الق 
خمالفتها  ل��ث��ب��وت  وذل���ك  الأ���ص��ب��اب  م��ن  �صبب  لأي  عليه 
املرخ�ض  القت�صادي  الن�صاط  ممار�صة  للوائح  ال�صريحة 

القرارات  ه���ذا  ل��الأع��م��ال  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينفذ  اأن  ع��ل��ى 
 2009 لعام   2 رقم  القانون  اأن  اىل  واأ�صار  تاريخه.  من 
ب�صاأن اإن�صاء دائرة التنمية القت�صادية - اأبوظبي قد منح 
الدائرة العديد من ال�صالحيات واملهام اخلا�صة باحلماية 
عرب  امل��ي��داين  دوره���ا  تفعيل  يف  اأ�صهمت  وال��ت��ي  التجارية 
اأن حتد  �صاأنها  التي من  اللوائح والنظم واملمكنات  تنفيذ 
من ظاهرة املمار�صات غري امل�صروعة لالأن�صطة القت�صادية 
يف الإمارة. واأو�صح اأن الدائرة تتعامل بحر�ض �صديد مع 
جميع البالغات وال�صكاوى التي تردها من خالل تطوير 
�صرعة  يحقق  مب��ا  بالتفتي�ض  اخل��ا���ص��ة  العمل  اإج�����راءات 
الإجناز و�صمان حتقيق اجلودة والتميز وذلك با�صتخدام 
يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي  والو�صائل  التقنيات  اأف�صل 
توفري اجلهد والوقت للمفت�ض واإجناز املعامالت يف اأ�صرع 
الكرتونيا  والث��ب��ات��ات  البيانات  توثيق  ع��رب  ممكن  وق��ت 
مبا�صرة  واإدخ��ال��ه  املوقع  ت�صوير  خا�صية  توفري  بجانب 

يف نظام التفتي�ض. من جانبه اأفاد اأحمد طار�ض القبي�صي 
باأن  ال��دائ��رة  يف  ب��الإن��اب��ة  التجارية  احلماية  اإدارة  مدير 
ال�صريحة  املخالفات  م��ن  ع��ددا  �صملت  الغ���الق  ق���رارات 
مل��ن�����ص��اآت جت���اري���ة م��ن��ه��ا امل��ق��اه��ي وال���ك���ويف ���ص��وب وحمال 
جتارية خمتلفة و�صالت بلياردو وور�ض ت�صليح ال�صيارات 
ومن�صاآت بيع الأدوات واملعدات الطبية و�صيدلية. وذكر اأن 
هناك 25 من�صاأة جتارية مت اإ�صدار قرارات اإغالق ب�صاأنها 
ملخالفتها يف عدم اللتزام بال�صرتاطات واللوائح اخلا�صة 
اإغالق  ق��رار  و16  �صوب  والكويف  املقاهي  ن�صاط  مبزاولة 
دون  امل�صتهلكني  على  الأ�صعار  رف��ع  ب�صبب  جتارية  ملحال 
ق���رارات الإغ���الق �صملت  اأن  اأي م��ربر. واأ���ص��اف القبي�صي 
�صالت  يف  ب��ال��ت��دخ��ني  ل�صماحهما  جت��اري��ت��ني  م��ن�����ص��اأت��ني 
الألعاب بجانب اإغالق 4 من�صاآت ملخالفة مزاولة الن�صاط 
التجاري وبيع الب�صائع املقلدة وعدم اللتزام با�صرتاطات 

اجلهات الفنية ملزاولة الن�صاط .

توتال الفرن�صية - �صل�صلة مراكز خدمة 
�صتوب«  »فري�صت  ا�صم  حت��ت  لل�صائقني 
جديد  مفهوم  وهي   )First Stop(
ال�صرق  “بريج�صتون  ���ص��رك��ة  ط���ورت���ه 
جمموعة  ت��وف��ر  واأفريقيا”  الأو����ص���ط 
وا�صعة من خدمات ال�صيارات والإطارات 
مبا  الأداء  عالية  الريا�صية  وال�صيارات 
واإ�صالح  وتركيب  الزيت  تغيري  ذلك  يف 
الفرامل  وا�صتبدال  ال�صدمات  ما�صات 
واإ�صالح التكييف وا�صتبدال البطاريات. 

وبف�صل خدماته املتميزة. 
الق�صم  حاز  املتميزة،  خلدمات  وتقديراً 
على جائزة اأف�صل موزع يف منطقة دول 
اأعوام  لعدة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

من �صركة بريج�صتون.

»ال�شارقة للقادة« يطور خربات �شباب الإمارات لتعزيز تناف�شية القت�شاد الوطني
•• ال�ضارقة-وام:

 - ال��ق��درات  لتطوير  “ال�صارقة  نظمت 
امليدانية  ال��زي��ارات  م��ن  تطوير” ع���ددا 
ال�����دورة  مل��ن��ت�����ص��ب��ي  ال��ع��م��ل��ي  ال��ُب��ع��د  ذات 
ال��ع��ا���ص��رة م��ن ب��رن��ام��ج ال�����ص��ارق��ة للقادة 
كّل وفق تخ�ص�صه �صملت جمموعة من 
املحلية  وال�صركات  احلكومية  املوؤ�ص�صات 

والدولية العاملة يف دولة الإمارات.
تعريف  اىل  ال�����زي�����ارات  ه����ذه  وت���ه���دف 
امللتحق  الإم�����ارات�����ي  ال�����ص��ب��اب  واط�����الع 
املختلفة  العمل  اآل��ي��ات  على  بالربنامج 
التي تنتهجها هذه املوؤ�ص�صات وال�صركات 
واكت�صاب اخلربة امليدانية التي متنحهم 
ف��ه��م��اً اأو�����ص����ع ل�����الإج�����راءات امل��ت��ب��ع��ة يف 
مع  تتنا�صب  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
ورغباتهم  وخ���ربات���ه���م  ت��خ�����ص�����ص��ات��ه��م 

ال�صخ�صية.
ال����زي����ارات م��وؤ���ص�����ص��ات وجهات  و���ص��م��ل��ت 
و�صياحية  واإعالمية  وبيئية  اقت�صادية 
كربى  وعاملية  وطنية  ومهنية  وثقافية 
حيث زار امل�صاركون يف الربنامج كاًل من 
�صركة ال�صارقة للبيئة “بيئة” ال�صريك 
وهيئة  ل����ل����ربن����ام����ج  ال�����ص����رتات����ي����ج����ي 
و�صركة  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  و����ص���رك���ة  ل����الإع����الم  اأب���وظ���ب���ي 
وط���ريان  “م�صدر”  امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة 

رابع  بي”  اإي����ه  “اإ�ض  و���ص��رك��ة  الحت�����اد 
اأكرب �صركة برجميات يف العامل و�صركة 
املتخ�ص�صة  كوبرز  ووت��ره��او���ض  براي�ض 
وموؤ�ص�صة  امل��ه��ن��ي��ة  اخل���دم���ات  جم���ال  يف 
دبي للم�صتقبل اإ�صافة اإىل �صركة فا�صت 

ملقاولت البناء.
منت�صبو  متكن  ال��زي��ارات  ه��ذه  وبف�صل 
ال��ربن��ام��ج م��ن ال��ت��ع��رف ع��ن ق���رب على 
الإدارات  اأهم  املتّبعة يف  اأحدث اخلربات 
والأق�صام ال�صرتاتيجية بهذه املوؤ�ص�صات 
وال�صركات والتي تتوافق مع تخ�ص�صات 
امل�����ص��ارك��ني وت��وج��ه��ات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة مب��ا يف 
ال��وح��دات الإداري����ة املتخ�ص�صة يف  ذل��ك 
املوؤ�ص�صي  والتميز  ال�صرتاتيجية  اإدارة 
والبتكار  وال��ه��ن��د���ص��ة  اجل�����ودة  واإدارة 
والت�صويق  وال��ب��ح��وث  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والت�صال احلكومي والتوا�صل املجتمعي 

وغريها.
واأك�����د ج��ا���ص��م حم��م��د ال��ب��ل��و���ص��ي ع�صو 
جمل�ض اأمناء موؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة 
القادة واملبتكرين اأن “ال�صارقة لتطوير 
القدرات - تطوير” تعمل ب�صكل م�صتمر 
برنامج  يف  امل�������ص���ارك���ني  مت���ك���ني  ع���ل���ى 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ق��ادة م��ن اك��ت�����ص��اب املهارات 
الإداري������ة واخل�����ربات ال��ع��م��ل��ي��ة ك��ل وفق 
والإب�����داع  ال���ري���ادة  ل��رت���ص��ي��خ  تخ�ص�صه 
البيئة  وت��ع��زي��ز  م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��م  ع��م��ل  يف 

والرتقاء  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  البتكارية 
القطاعات  خمتلف  يف  الأع��م��ال  ب��ري��ادة 
و�صع  اإىل  يتطلع  ال��ربن��ام��ج  اأن  خا�صة 
من  املنا�صب  املكان  يف  املنا�صب  الإن�صان 
واملنتجات  اخل��دم��ات  متيز  �صمان  اأج��ل 

املقدمة لأفراد املجتمع.
روؤية  من  جهودنا  ن�صتلهم  اأننا  واأ�صاف 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�ض  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ودع����م �صموه 
وتدريبهم  ال�����ص��ب��اب  ل��ت��م��ك��ني  ال����دائ����م 
م�صاهمتهم  �صمان  اأج��ل  من  وتاأهيلهم 
والتنمية  والتطوير  البناء  يف  الفاعلة 
اإيجاباً  التي تنعك�ض  وحتقيق الإجنازات 
على ك��اف��ة جم���الت احل��ي��اة م��ع مواكبة 
والتطورات  العلمية  امل�صتجدات  اأح��دث 
التقنية وتوظيفها خلدمة جمتمع دولة 
اإىل  قيمة  اإ���ص��اف��ة  ي�صكل  الإم����ارات مب��ا 
املوؤ�ص�صات وال�صركات العاملة يف الدولة.

الزيارات  ه��ذه  اأن  اإىل  البلو�صي  واأ���ص��ار 
اإىل جم��م��وع��ة خم���ت���ارة من  امل��ي��دان��ي��ة 
املوؤ�ص�صات احلكومية وال�صركات اخلا�صة 
جاءت بهدف اطالع امل�صاركني يف الدورة 
ال��ع��ا���ص��رة م��ن ب��رن��ام��ج ال�����ص��ارق��ة للقادة 
ال��ن��ج��اح يف ج��ه��ات العمل  اأ����ص���رار  ع��ل��ى 
املختلفة ويف نف�ض الوقت تقريبهم اأكرث 
تتنا�صب  ال��ت��ي  والأق�����ص��ام  الإدارات  م��ن 

هذه  ل�صتثمار  ومواهبهم  قدراتهم  مع 
يعملون  التي  اجلهات  املعرفة يف خدمة 
على  اإي��ج��اب��اً  تنعك�ض  بحيث  ح��ال��ي��اً  بها 
ال����ق����درات ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة لق��ت�����ص��اد دول���ة 

الإمارات العربية املتحدة.
وق�����ال م���اج���د ع��ي�����ص��ى ال��ن��ع��ي��م��ي حملل 
وزارة  ال���ع���ام يف  امل���دي���ر  م��ك��ت��ب  ب���ح���وث 
�صوؤون جمل�ض الوزراء وامل�صتقبل مكتب 
اأحد امل�صاركني  رئا�صة جمل�ض الوزراء - 
الزيارة  هذه  لنا  اأتاحت  لقد  بالربنامج 
متطورة  عملية  ج��وان��ب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  تنتهجها 
العاملة يف دولة الإمارات �صواء مبا يتعّلق 
اأو  الربجميات  اأو  ال�صت�صارات  مبجال 
على  املبنية  العمل  وق��واع��د  ال�صتدامة 
ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي واآل���ي���ات توظيف 
ما  ال��ع��م��ل  م��ك��ان  يف  احل��دي��ث��ة  الأدوات 
الأفكار  ه��ذه  م��ن  ال�صتفادة  م��ن  مكننا 
املعرفية والتوجهات الإداري��ة يف تطوير 
الإج������راءات واخ��ت�����ص��ار ال��وق��ت واجلهد 

خلدمة فئات اأو�صع من املتعاملني.
من جانبها قالت نورا اإبراهيم الهاجري 
ال�صرتاتيجي  التخطيط  ق�صم  رئي�ض 
ال�صارقة  ه��ي��ئ��ة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي  وال��ت��م��ّي��ز 
هذه  م���ث���ل  اإن  والأر�����ص����ي����ف  ل���ل���وث���ائ���ق 
الزيارات حتقق اأهداف برنامج ال�صارقة 
املنت�صبني  مت��ك��ني  خ����الل  م���ن  ل���ل���ق���ادة 

اإل��ي��ه م��ن الط����الع ع��ل��ى ط���رق مبتكرة 
ومواكبة  ال��ع�����ص��ر  روح  م���ع  م��ن�����ص��ج��م��ة 
يتعلق  فيما   2021 الإم�����ارات  ل��روؤي��ة 
ب��ات��خ��اذ ال����ق����رارات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
املوؤ�ص�صات وال�صركات الكربى والتوا�صل 
مع قادتها وم�صوؤوليها لإثراء خربات كل 
م�صارك يف الربنامج باملعلومات واملعارف 

املرتبطة مبجال عمله اأو تخ�ص�صه.
اأول  تنفيذي  ال�صيخ  را���ص��د  اأح��م��د  وق��ال 
يف ق�صم الرتويج املحلي يف هيئة الإمناء 
التجاري وال�صياحي يف ال�صارقة اإن زيارة 
هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة و�صركة 
اأبوظبي لالإعالم منحتنا نظرة �صمولية 
دولة  يف  لل�صياحة  ال��رتوي��ج  واق���ع  على 
الإمارات وكيفية توظيف الإعالم ب�صكل 
اأمثل خلدمة تطلعات احلكومة الر�صيدة 
ا�صتفدت  ك��م��ا  ال�����ص��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  م���ن 
الأمثلة  م����ن  ال���ع���دي���د  م����ن  ���ص��خ�����ص��ي��اً 
الر�صائل  ���ص��رورة م��الءم��ة  احلية ح��ول 
الإعالمية لكل فئة م�صتهدفة من فئات 
اجلن�صيات  تعدد  ظل  يف  خا�صة  ال�صياح 
توجهاتها  واختالف  الدولة  ت��زور  التي 
ال�صياحية فمنهم من يق�صدها للت�صوق 
اأو لزيارة املعامل الرتاثية اأو الرتفيهية 
اأو  واملعار�ض  املوؤمترات  يف  للم�صاركة  اأو 
حل�صور الفعاليات الفنية والريا�صية اأو 

للعالج.
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»�شندوق خليفة« ي�شتعر�ض 20 م�شروعا 
خالل »ملتقى ال�شتثمار ال�شنوي«

•• ابوظبي-وام:

ال�صتثمار  “ملتقى  يف  امل�صاريع”  ل��ت��ط��وي��ر  خليفة  “�صندوق  ي�����ص��ارك 
 11 اإىل   9 بدبي من  العاملي  التجاري  املركز  �صيعقد يف  ال��ذي  ال�صنوي”، 
اأبريل اجلاري حتت �صعار “التكنولوجيا من اأجل التنمية امل�صتدامة والنمو 
لال�صتثمار  الأك��رب  العاملي  احلدث  يف  ال�صندوق  م�صاركة  وتاأتي  ال�صامل«. 
الأجنبي املبا�صر يف الأ�صواق النا�صئة �صمن م�صاعيه الدوؤوبة لزيادة الفر�ض 
التجارية ورعاية التوا�صل وال�صراكات والفعاليات املختلفة، من اأجل تعزيز 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  قطاع  وتطوير 
امللتقى  هام�ض  على  تقام  التي  بالفعاليات  ال�صندوق  وي�صارك  املتحدة. 
واأبرزها “ملتقى ال�صركات النا�صئة” الذي يهدف اإىل تفعيل �صبكة التوا�صل 
ال�صرتاتيجي والرتويج للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ودعم رواد الأعمال، 
تت�صمن  الم����ارات،  جناح  �صمن  م�صروعا   20 با�صتعرا�ض  �صيقوم  حيث 
التكنولوجيا احلديثة  تعتمد على  التي  البتكارية  الربامج  جمموعة من 
اأمنية، وتوفري حلول مبتكرة  والتقنيات املتطورة، واإيجاد حلول وخدمات 
التعليم،  مراكز  وتوفري  عاملي،  م�صتوى  على  ال�صطناعي  الذكاء  بتقنية 
وال�صت�صارات  ال�صرتاتيجية  واحل��ل��ول  الرقمية،  اخل��دم��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اإقامة  اإىل  امل�صاريع  هذه  وتهدف  وغريها.  والت�صغيل،  الرقمية  والتقنيات 
راأ�ض  وزي���ادة  العار�صة،  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  وتعزيز  ال�صراكات 
مالها، ودخول اأ�صواق جديدة والنخراط يف عالقات جتارية ا�صرتاتيجية 
والهيئات  الدولية  املنظمات  الأعمال، وممثلي  وقادة  امل�صتثمرين  كبار  مع 
متابعة  ق�صم  اول  مدير  الرميثي،  خلفان  احمد  ال�صيد  وق��ال  احلكومية. 
ملتقى  يف  م�صاركتنا  “تاأتي  امل�صاريع،:  لتطوير  خليفة  ب�صندوق  امل�صاريع 
�صندوق  ا�صرتاتيجية  مع  متا�صياً  املختلفة،  وفعالياته  ال�صنوي  ال�صتثمار 
خليفة الداعمة للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة وتهيئة البيئة املنا�صبة لها، 
و�صمان م�صاركتها الفاعلة يف عملية التنمية امل�صتدامة التي ت�صهدها دولة 
الإمارات، وحر�صاً منا على دعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ومتكينها من 
اإىل ن�صر  اإ�صافة  اأداء القت�صاد الوطني،  حتقيق الأثر الإيجابي املرجو يف 
ثقافة ريادة الأعمال وروح البتكار والبداع يف اأو�صاط املواطنني، وتو�صيع 
اآفاق التعاون بينهم وبني اجلهات واملنظمات الدولية ورجال الأعمال من 
خمتلف اأنحاء العامل.”  واأ�صاف الرميثي “ن�صارك اليوم يف الدورة الثانية 
ال�صغرية  ال�صركات  اأمام  املجال  لإتاحة  النا�صئة”،  ال�صركات  “ملتقى  من 
واملتو�صطة ملناق�صة توّجهات الأ�صواق الإقليمية واملحلية اإ�صافة اإىل عر�ض 
خمتلف  تواجهها  التي  واملجتمعية  القت�صادية  والتحديات  الفر�ض  اأب��رز 
الأ�صواق. حيث ي�صكل هذا امللتقى من�صة مهمة يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
لنمو  املثالية  الأعمال  بيئة  وتهيئة  البتكار  على  ت�صاعد  اأفريقيا،  و�صمال 
ال�صركات النا�صئة، اإ�صافة اإىل العمل على تقريب امل�صافات ووجهات النظر 
ال�صركات، ما ي�صهم يف  بني رواد الأعمال وروؤو���ض الأم��وال املغامرة وه��ذه 

خلق فر�ض عمل جديدة تدعم القت�صاد الوطني.”  

مليار درهم متويالت البنوك  7.4
 لأن�شطة ال�شناعة والأعمال خالل �شهرين

•• اأبوظبي-وام:

بلغ قيمة التمويل الذي قدمه اجلهاز امل�صريف لأن�صطة ال�صناعة والأعمال 
العام اجل��اري بنمو ن�صبته  اأول �صهرين من  7.4 مليار دره��م خالل  نحو 
%1 تقريبا مقارنة مع نهاية العام 2017 المر الذي رفع من اجمايل 

الر�صيد الرتاكمي ملا ح�صل عليه من متويل اىل 755 مليار درهم.
نهاية  حتى  والأعمال  ال�صناعة  لأن�صطة  التمويل  ر�صيد  اإجمايل  وي�صكل 
�صهر فرباير املا�صي نحو 68 % من اجمايل الئتمان الذي قدمه اجلهاز 
امل�صريف للقطاع اخلا�ض ونحو %51.5 اإجمايل الئتمان جلميع اجلهات 
لالأرقام  الأولية  القراءة  وبح�صب  العام.  والقطاع  احلكومة  ت�صمل  والتي 
التي ا�صدرها م�صرف الإمارات املركزي فاإن الن�صطة ال�صناعية والعمال 
كانت الكرث منوا من حيث احل�صول على التمويالت من اجلهاز امل�صريف 
مقارنة مع بقية اجلهات. وبلغت قيمة التمويل املقدم للحكومة 5 مليارات 
مليار   180.4 اىل  الرتاكمي  التمويل  ر�صيد  اجمايل  ارتفع  دره��م حيث 
درهم تقريبا .يف حني انخف�ض بالن�صبة للقطاع العام مبقدار ملياري درهم 
وترية  ارت��ف��اع  ويعد  دره��م.  مليار   170.5 عند  الر�صيد  اجمايل  واغلق 
موؤ�صرا  امل�صريف  اجل��ه��از  قبل  م��ن  والأع��م��ال  ال�صناعية  الأن�صطة  متويل 
على توا�صل حركة الن�صاط يف قطاعي ال�صناعة والعمال مع بداية العام 

2018 والذي ياأتي ا�صتمرارا للنمو امل�صجل يف العام 2017.

افتتاح الدورة 44 لـ » ال�شاعات 
واملجوهرات« يف »اك�شبو ال�شارقة«

•• ال�ضارقة-وام: 

القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة افتتح ال�صيخ خالد بن ع�صام القا�صمي 
رئي�ض دائرة الطريان املدين بال�صارقة ام�ض فعاليات الدورة ال�44 ملعر�ض 

ال�صرق الأو�صط لل�صاعات واملجوهرات 2018 يف مركز اإك�صبو ال�صارقة.
و عقب الأفتتاح قام ال�صيخ خالد بن ع�صام القا�صمي بجولة يف اأرجاء املعر�ض 
الذي ميتد على م�صاحة 30 األف مرت مربع ويقام بدعم مبا�صر من غرفة 
جتارة و�صناعة ال�صارقة وت�صتمر فعالياته لغاية 7 اأبريل اجلاري مب�صاركة 
يف  ال��رائ��دة  العاملية  التجارية  والعالمات  ال�صركات  اأه��م  من  وا�صعة  نخبة 
جمال ت�صميم املجوهرات وامل�صغولت الذهبية وال�صاعات والذهب والأملا�ض 

والأحجار الكرمية واللوؤلوؤ.
والتقى ال�صيخ خالد بن ع�صام القا�صمي خالل اجلولة عدداً من العار�صني 
وم�صوؤويل الأجنحة الوطنية حيث ي�صارك يف هذه الدورة اأكرث من 500 

عار�ض من اأبرز الدول الرائدة يف جمال �صناعة ال�صاعات واملجوهرات.
رافق ال�صيخ خالد بن ع�صام القا�صمي خالل اجلولة ال�صيخ حممد بن حميد 
وال�صيخ  ال�صارقة  يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�صاء  دائ��رة  مدير  القا�صمي 
اأم القيوين  ب��ن را���ص��د املعال رئي�ض دائ���رة الأرا���ص��ي والأم���الك يف  م���روان 
العوي�ض  �صلطان  اهلل  عبد  و�صعادة  املعال  نا�صر  بن  عمار  الدكتور  وال�صيخ 
رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة ال�صارقة و�صعادة خالد جا�صم املدفع رئي�ض هيئة 
الإمناء التجاري وال�صياحي بال�صارقة و�صعادة وليد بوخاطر النائب الثاين 
لرئي�ض الغرفة وعدد من اأع�صاء جمل�ض اإدارة الغرفة وجمل�ض اإدارة اإك�صبو 
ال�صارقة و�صعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة و�صعادة �صيف 

حممد املدفع الرئي�ض التنفيذي لإك�صبو ال�صارقة.

اأثنوا على مبادرتها بتنظيم امللتقى احلواري واجلولة امليدانية على معامل االإمارة

رجال اأعمال ُي�شيدون بجهود »غرفة ال�شارقة« لتفعيل دور جمال�شهم

مب�شاركة اأكرث من 130 من موظفي اجلهات احلكومية يف االإمارة

دائرة املالية املركزية بال�شارقة تنظم ور�شة تعريفية حول »�شريبة القيمة امل�شافة«
اأحد  التدريبية  ال��ور���ض  ه��ذه  مثل  “ت�صكل 
القوانني  ب��اأح��دث  للتعريف  ج��ه��ودن��ا  اأه���م 
الإدارات  موظفي  بني  املالية،  والت�صريعات 
بال�صارقة،  احلكومي��������ة  اجلهات  يف  املالية 
به��������ذه  الل��ت�����������������������زام  ���ص��م��ان  اأج�����ل  م���ن 
الأنظم�������ة، وزي��ادة كفاءة تطبيقها، وحتقق 
يحفظ  مب��ا  للمتعاملني،  الأم��ث��ل  اخل��دم��ة 
العالق�����ة،  لأ���ص��ح��اب  املالي�������ة  احل���ق���وق 
وي�صهم يف تعزيز املنظوم��������ة املالية حلكومة 

ال�صارقة«.
  وق���دم ال��ور���ص��ة ال��دك��ت��ور ف��الح احل�صيني، 
مب�صاركة هدى اليا�صي، مدير اإدارة النظام 
مدير  العوي�ض،  واأروى  ال��دائ��رة،  يف  امل���ايل 
للح�صور  تناولوا  والذين  احل�صابات،  ادارة 

الذي جتاوز عددهم ال�130 موظفاً، �صرحاً 
امل�صافة  ال��ق��ي��م��ة  ���ص��ري��ب��ة  ح���ول  تف�صيلياً 
املدخالت،  �صريبة  اإىل  اإ�صافة  وتعريفها، 
القابلة  وال�����ص��ري��ب��ة  امل��خ��رج��ات،  و���ص��ري��ب��ة 
للدفع،  امل�صتحقة  وال�صريبة  ل��ال���ص��رتداد، 
ال�صريبية،  والفاتورة  ال�صريبية،  والفرتة 
الدائن  ب��الإ���ص��ع��ار  ت��ع��ري��ف��ه��م  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ال�صريبي.   ال���ص��رتداد  ومفهوم  ال�صريبي 
وتناولت الور�صة التعريفية اأي�صاً التعليمات 
واملبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن الفرتة ال�صريبية، 
و�����ص����روط ا������ص�����رتداد ���ص��ري��ب��ة امل����دخ����الت، 
واملخرجات  امل��ب��ي��ع��ات  ���ص��ري��ب��ة  وع��ن��ا���ص��ر 
الأخرى، ومت عر�ض قائمة ال�صلع واخلدمات 
امل�صمولة واملعفاة واخلا�صعة لن�صبة ال�صفر، 

مثل  ال�صفر  بن�صبة  امل�صمولة  وال��ت��وري��دات 
ال�صكنية اجلديدة، وتوريدات بع�ض  املباين 
و����ص���ائ���ل ال��ن��ق��ل وال�����ص��ل��ع واخل����دم����ات ذات 
ل��ل��رك��اب وال�صلع  ال����دويل  ال�����ص��ل��ة، وال��ن��ق��ل 
وغ��ريه��ا. وحت��ر���ض دائ���رة امل��ال��ي��ة املركزية 
الحتادية  الهيئة  مع  تعاونها  تطوير  على 
وامتثال  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ل�����ص��م��ان  ل��ل�����ص��رائ��ب 
خمتلف الدائر والهيئات احلكومية يف اإمارة 
ال�صريبية،  والت�صريعات  للقوانني  ال�صارقة 
الفني  والإر���ص��اد  التعريفية  ال��ور���ض  وتقدم 
ال�صريبة،  الت�صجيل يف  بكيفية  يتعلق  فيما 
بهدف  املطلوبة،  الإج���راءات  بكافة  والقيام 
ت�صهيل تطبيق متطلبات ال�صريبة يف جميع 

اجلهات احلكومية بالإمارة.

•• ال�ضارقة-الفجر:

موظفي  ت��ع��ري��ف  يف  جل���ه���وده���ا  م��وا���ص��ل��ة 
الإدارات املالية يف اجلهات احلكومية باأحدث 
املالية  دائرة  نظمت  والت�صريعات،  القوانني 
الرئي�صي،  م��ق��ره��ا  يف  ب��ال�����ص��ارق��ة  امل��رك��زي��ة 
تعريفية  ور����ص���ة  الث���ن���ني،  اأم�������ض  م���ن  اأول 
والتقارير  ال�صريبي  الإق����رار  اإع���داد  ح��ول 
القيمة  �صريبة  ا�صرتداد  واآلية  ال�صريبية، 
لدفع  املتاحة  والو�صائل  والطرق  امل�صافة، 
ال�صريبة وغريها من املوا�صيع التي ت�صهل 

تطبيق النظام ال�صريبي يف هذه اجلهات.  
م�صت�صار  احل�صيني،  ف���الح  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الدرا�صات والأبحاث يف دائرة املالية املركزية: 

تعقد  والــ�ــشــنــاعــة«  »الــطــاقــة 
الور�شة الأوىل للربنامج الوطني 
واملــيــاه الــطــاقــة  عــلــى  للطلب 

•• اأبوظبي-وام: 

الور�صة  عقدت وزارة الطاقة وال�صناعة 
التعريفية الأوىل ل�” الربنامج الوطني 
“ وذل��ك يف  واملياه  الطاقة  للطلب على 
امل�صتهدفات  اأهم  اإطار جهودها لتحقيق 
 2050 الطاقة  ا�صرتاتيجية  يف  املعلنة 
وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الأم�����ن امل���ائ���ي 2036 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ومبا 
املوؤ�ص�صات  وم��ب��ادرات  جهود  مع  يتكامل 

املعنية بالطلب على الطاقة يف الدولة.
الوكيل  ال�صام�صي  فاطمة  �صعادة  وقالت 
امل�صتقبل  وط���اق���ة  ل��ل��ك��ه��رب��اء  امل�����ص��اع��د 
الوطني  ال���ربن���ام���ج   “ اإن  ال��������وزارة  يف 
“ ياأتي  ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه  ل��ل��ط��ل��ب ع��ل��ى 
كمرحلة ثانية بعد ا�صتكمال العمل على 
امل�صتهدفات  ولتحقيق  ال�صرتاتيجيات 
خلف�ض  رئي�صية  عمل  خطة  خ��الل  من 
جانب  اإىل  وامل��ي��اه  الطاقة  على  الطلب 
امل��م��ك��ن��ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اخلطة 
واإطار  للرت�صيد  الوطنية  احلملة  مثل 
احلوكمة وال�صيا�صات الداعمة للمبادرات 

الوطنية.
الوطنية  ال�صرتاتيجية  اأن  اإىل  ي�صار 
خف�ض  ت�������ص���ت���ه���دف  وامل�����ي�����اه  ل���ل���ط���اق���ة 
املائة  يف   40 بن�صبة  الطاقة  ا�صتهالك 
م�صاهمة  ورف��ع  الأ�صا�صية  القطاعات  يف 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة م���ن اإج���م���ايل مزيج 
50 يف  اإىل  ال��دول��ة  املنتجة يف  ال��ط��اق��ة 

املائة.

غ����رف ال���ت���ج���ارة ب���ربام���ج ال���ت���دري���ب ونقل 
وتبادل  الت�صدير  وت�صجيع  التكنولوجيا 
وتعزيز  املعلومات  وتبادل  واخلدمات  ال�صلع 
ال���ت���ع���اون ب���ني جم��ال�����ض الأع����م����ال وغ���رف 
التجارة، م�صرياً اإىل اأنه ميكن لغرف التجارة 
والهيئات  الأع���م���ال  جم��ال�����ض  رب���ط  ت�صهيل 
فعالة  حملية  من�صة  وتاأ�صي�ض  احلكومية 
احلكومية  امل�����ص��ت��وي��ات  خمتلف  م��ع  للعمل 
اأف�صل  حكومية  خم��رج��ات  على  للح�صول 
والقت�صادية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وت��ع��زي��ز 

امل�صرتكة.

مناخ مالئم لالأعمال
ب����دوره اأع����رب ال��ف��ا���ص��ل ع��م��ر ال��ت��وم رئي�ض 
عن  الإم����ارات،  يف  ال�صوداين  العمل  جمل�ض 
�صاحب  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�صكر  اآي���ات  اأ�صمى 
حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و امل��ج��ل�����ض الأع����ل����ى حاكم 
والدائمة  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه  على  ال�����ص��ارق��ة، 
الأعمال  ول��رج��ال  ال�صوداين  العمل  ملجل�ض 
ال�������ص���ودان���ي���ني، وح���ر����ض ���ص��م��وه ع��ل��ى دعم 
جمل�ض العمل ال�صوداين ومتكينه من تفعيل 
دوره وامل�صي قدماً يف تنفيذ خططه الرامية 
العريقة  القت�صادية  العالقات  تعزيز  اإىل 
وال�صارقة  عموماً  والإم����ارات  ال�صودان  بني 
املزيد  حتقيق  يف  ي�صهم  ومب��ا  خا�ض  ب�صكل 

من النهو�ض والزدهار لقت�صاد الدولة.
جتارة  لغرفة  �صكره  ع��ن  ال��ت��وم  اأع���رب  كما 
حتت  املجل�ض  يعمل  التي  ال�صارقة  و�صناعة 
رع��اي��ت��ه��ا، وال���ت���ي ه���ي���اأت ل���رج���ال الأع���م���ال 
وتطوير  لتاأ�صي�ض  املالئم  املناخ  ال�صودانيني 
ال�صارقة على وجه  ال��دول��ة ويف  الأع��م��ال يف 
امللتقيات  ب��اأه��م��ي��ة  م�����ص��ي��داً  اخل�������ص���و����ض، 
احلوارية التي تنظمها الغرفة والتي جتمع 
رجال الأعمال يف الدولة مع بع�صهم لتبادل 
امل�صرتكة  وامل�����ص��ال��ح  الق�صايا  ح���ول  الآراء 
وب���ن���اء ال�������ص���راك���ات.  ون����وه ال���ت���وم باجلولة 
امليدانية واأهميتها يف اطالع رجال الأعمال 
يف  املتاحة  ال�صتثمار  فر�ض  على  ق��رب  ع��ن 
اإمارة ال�صارقة يف خمتلف القطاعات، موؤكداً 
اأن��ه��ا فتحت الآف����اق اأم��ام��ن��ا ل��ل��رتوي��ج لهذه 
رجال  ب��ني  ال��واع��دة  ال�صتثمارية  ال��ف��ر���ض 
بال�صتثمار  الراغبني  ال�صودانيني  الأعمال 
الوقت  ال���رتوي���ج يف  وك���ذل���ك  ال�����ص��ارق��ة،  يف 
املتاحة  وال�صتثمار  التعاون  ملجالت  نف�صه 
ت��ع��رف روؤ����ص���اء واأع�صاء  ال�����ص��ودان. وق���د  يف 
رافقهم  التي  اجل��ول��ة  يف  الأع��م��ال  جمال�ض 
العوي�ض  �صلطان  اهلل  عبد  ���ص��ع��ادة  خاللها 
وعدد  ال�صارقة،  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
خالد  و�صعادة  الإدارة،  جمل�ض  اأع�صاء  م��ن 
العام، على ما مت  املدير  الهاجري  بن بطي 
املا�صية وما  الفرتة  اإجن��ازه من م�صاريع يف 
مت حتقيقه من نتائج يف م�صرية الإمارة نحو 
�صياغة و�صناعة م�صتقبل قطاع الأعمال يف 
الرامية  لل�صارقة  القت�صادية  الروؤية  اإط��ار 
يف  لال�صتثمارات  اجلاذبة  بيئتها  تعزيز  اإىل 
ظ��ل م��ا تتمتع ب��ه م��ن م��زاي��ا ف��ري��دة جعلت 
ل��ت��اأ���ص��ي�����ض وممار�صة  رائ������داً  م���رك���زاً  م��ن��ه��ا 

الأعمال على امل�صتوى الإقليمي.

•• ال�ضارقة –الفجر:

الأع��م��ال يف  روؤ���ص��اء وممثلو جمال�ض  اأ���ص��اد 
و�صناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ب��ح��ر���ض  ال����دول����ة 
الأعمال  جمال�ض  دور  تفعيل  على  ال�صارقة 
فعاليات  اإط��الق  اإىل  ومبادرتها  ال��دول��ة،  يف 
ن��وع��ي��ة ت���ع���زز ال��ت��ف��اع��ل ب���ني اأع�������ص���اء هذه 
احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وخم��ت��ل��ف  امل��ج��ال�����ض 

وجمتمعات الأعمال املحلية.
الأعمال  جمال�ض  من  ع��دد  م�صوؤولو  وثّمن 
ملجال�ض  ال��ث��اين  “امللتقى  وتو�صيات  نتائج 
غرفة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي   ”2018 الأع����م����ال 
اأم�ض  مقرها  يف  ال�����ص��ارق��ة  و�صناعة  جت���ارة 
مب�صاركة ممثلي اأكرث من 25 جمل�ض عمل 
موؤكدين  وال�صديقة،  ال�صقيقة  ال��دول  من 
اأعقبت  التي  امليدانية  اجل��ول��ة  اأهمية  على 
املعامل احل�صارية  امللتقى و�صملت عدداً من 

الرئي�صية يف مدينة ال�صارقة.
واأثنى روؤ�صاء واأع�صاء جمال�ض العمل على ما 
وفره امللتقى الذي عقد حتت �صعار “مالمح 
ال�صارقة”  يف  الأع����م����ال  ق���ط���اع  م�����ص��ت��ق��ب��ل 
عدد  حول  معلومات  من  امليدانية  واجلولة 
التي  ال�صارقة  الرائدة يف  امل�صاريع  اأب��رز  من 
تعك�ض جانباً من وجهها احل�صاري وواقعها 
الثقايف والأكادميي والقت�صادي والعمراين، 
وتقديريهم  للغرفة  �صكرهم  ع��ن  معربني 
مل�صاهمتها يف اإلقاء ال�صوء على ما تزخر به 
وثقافية  اقت�صادية  اإمكانيات  من  ال�صارقة 
واأكادميية و�صياحية، وحر�صها الدوؤوب على 
نحو  ودفعها  ب��الده��م  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعزيز 

مزيد من الزدهار والتعاون البّناء.

تنمية العالقات
واأثنى �صود�ض اأجراوال رئي�ض مركز التجارة 
الأو����ص���ط، على  لل�صرق  ال��ه��ن��دي  وامل��ع��ار���ض 
ال�صارقة  و���ص��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ج���ه���ود 
عالقاتها  تطوير  اإىل  الرامية  ومبادراتها 
مع جمال�ض الأعمال يف دول��ة الإم��ارات مبا 
ي��ت��واف��ق م��ع روؤي����ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور 
ال�����ص��ارق��ة، لتنمية  امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م 
ال��ع��الق��ات ب��ني ال�����ص��ارق��ة وخم��ت��ل��ف ال���دول 
املبادرات  ه��ذه  اأن  �صك  ول  الهند،  وخا�صة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ال��غ��رف��ة ه���ي يف 

الجتاه ال�صحيح.
واملعار�ض  التجارة  اإن مركز  اأج��راوال  وق��ال 
اأن�صاأته  ال����ذي  الأو����ص���ط  ل��ل�����ص��رق  ال��ه��ن��دي 
حكومة ال�صارقة يعترب مثاًل يحتذى، حيث 
لإقامة  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�صارقة  روؤي���ة  يعك�ض 
وات�����ص��الت جتارية  الأم���د  ع��الق��ات طويلة 
الهندي  التجارة  مركز  اأن  مو�صحاً  فاعلة، 
ي��ع��م��ل م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه ع��ل��ى ت��ع��زي��ز التجارة 
وال�صتثمارات الثنائية بني الهند والإمارات 
من خالل الرتويج لعالمة الهند التجارية 
يف الإمارات وعالمة دولة الإمارات التجارية 

يف الهند وخا�صة عالمة ال�صارقة.
اأن م��رك��ز ال��ت��ج��ارة ال��ه��ن��دي قام  واأ���ص��ار اإىل 
ال�صارقة”  “غرفة  م���ن  ودع����م  مب�����ص��اع��دة 
يف  �صركة   100 من  اأك��رث  تاأ�صي�ض  بت�صهيل 

دولة الإم��ارات، اإىل جانب دعمه واحت�صانه 
مركز  اأن  م�صيفاً  ���ص��رك��ة،   20 م��ن  لأك���رث 
التجارة الهندي وبدعم من غرفة ال�صارقة 
ال�صارقة،  يف  املختلفة  احلكومية  واجل��ه��ات 
حكومة  م��ع  “لقاء  ف��ع��ال��ي��ة  بتنظيم  ي��ق��وم 
وهي حدث تفاعلي ميّكن رجال  ال�صارقة”، 
امل�صوؤولني  ال��ه��ن��د م��ن م��ق��اب��ل��ة  اأع���م���ال م��ن 
يف ح��ك��وم��ة ال�����ص��ارق��ة، ح��ي��ث ت��ّط��ل��ع خمتلف 
وم����ب����ادرات  وخ���ط���ط  روؤي������ة  ع��ل��ى  الإدارات 

حكومة ال�صارقة املختلفة وقيادتها.
اإىل موا�صلة  ال�صارقة  اأج��راوال غرفة  ودعا 
تفاعلية  اأن�صطة  وتنفيذ  امل��ث��م��رة  ج��ه��وده��ا 
مظلتها  حت��ت  واجل��ول��ة  للملتقى  م�صابهة 
ح�����ص��ري��ا ل��رج��ال الأع���م���ال ال��ه��ن��ود، بحيث 
ميكن تعريفهم مبختلف املبادرات والقواعد 
والأن��ظ��م��ة اجل���دي���دة مل��م��ار���ص��ة الأع���م���ال يف 
ال�صارقة، معترباً اأن مبادرات غرفة ال�صارقة 
التزام  تعك�ض  والهادفة  واملتنوعة  العديدة 
الغرفة بدعم موؤ�ص�صات جمتمع الأعمال يف 

خمتلف القطاعات والأن�صطة القت�صادية.

حوار بّناء
الأعمال  جمل�ض  رئي�ض  داولينج  ك��ارل  اأك��د 
الأ�صرتايل يف دبي، اأن بناء عالقات التعاون 
يف  املختلفة  العمل  جمال�ض  بني  وال�صراكة 
وتبادل  ال��ت��وا���ص��ل  يتطلب  الإم������ارات  دول���ة 
والقوا�صم  امل�����ص��ال��ح  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  الآراء 
ال�صارقة  غرفة  مب��ب��ادرة  ُم��رّح��ب��اً  امل�صرتكة، 
امليدانية  امللتقى احل��واري واجلولة  لتنظيم 
دولة  يف  العمل  جمال�ض  وممثلي  ل��روؤ���ص��اء 
لإقامة  ومبتكرة  فعالة  كطريقة  الإم���ارات 
ح����وار ب��ّن��اء ح���ول ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي تواجهها 
وكاأ�صلوب  واأع�������ص���اوؤه���ا  الأع���م���ال  جم��ال�����ض 
والتعريف  املقدمة  اخل��دم��ات  لعر�ض  راق��ي 
مب����ج����الت ال����ص���ت���ث���م���ار امل���ت���اح���ة يف اإم������ارة 

ال�صارقة.
جمال�ض  اأن  ن���رى  “نحن  داول��ي��ن��ج:  وق����ال 
الأعمال تعلب دوراً اأ�صا�صياً كقناة ات�صال بني 
اإمارة  يف  واملجتمعات  واحلكومات  ال�صركات 
دبي، حيث يعترب ات�صال الأعمال جوهر ما 
نقوم به �صواء كان ذلك من خالل الفعاليات 
اأع�صاوؤنا  ا�صتفاد  اأو املن�صات الرقمية، ولقد 
م�صيفاً  كثرياً من اخلدمات التي نقدمها”، 
الأعمال  جم��ال�����ض  ودور  اأداء  ت��ط��وي��ر  اأن 

وفهم  املجل�ض  لأع�����ص��اء  ال���ص��ت��م��اع  يتطلب 
ن�صيد  هنا  وم��ن  ت��واج��ه��ه��م،  ال��ت��ي  الق�صايا 
مبثابة  تعترب  التي  ال�صارقة  غرفة  مببادرة 
الإمارات  يف  الأعمال  ملجال�ض  كبرية  فر�صة 
الق�صايا  هذه  وتقدمي  بينهم  فيما  للتعاون 
لغرف التجارة، التي ميكنها بعد ذلك جمع 
منها  والتحقق  حولها  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات 
الأعمال  جمتمع  عن  نيابة  احلكومة  وح��ث 
ك��ك��ل، وم��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ا���ص��ت��ب��ان��ة الأعمال 
ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا غ��رف��ة دب���ي م���وؤخ���راً. واأ�صار 
يتطلب  مهم  اأم��ر  املعلومات  توفري  اأن  اإىل 
ال��ت��وا���ص��ل ال��ف��ع��ال ب���ني ال��غ��رف��ة وخمتلف 
جمال�ض الأعمال من خالل املراكز البحثية 
ل  حيث  امل�صحية،  والدرا�صات  والجتماعات 
امل�صرتكة  الق�صايا  العديد من  اأن تظهر  بد 
املعلومات،  ه��ذه  جمع  مبجرد  اجلميع  ب��ني 
معترباً اأن دور غرف التجارة يتمثل بتقدمي 
ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املعنية  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه 
بطريقة ت�صمن ردود فعل جمال�ض الأعمال 

واأع�صائها.

نتائج اإيجابية
من جهتها، وّجهت ملى جا�صم بور�صلي رئي�صة 
والإمارات  لدبي  الكويتي  الأع��م��ال  جمل�ض 
“البا�صمة”  �صكر لالإمارة  ر�صالة  ال�صمالية، 
ول��غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ارق��ة ب�صكل 
خا�ض على مبادرتها التعريفية “الطيبة”، 
ت��ن�����ص��د هذا  اأن جم��ال�����ض الأع���م���ال  م���وؤك���دة 
اأملها  عن  واأعربت  التعاون.  روح  من  النوع 
كافة  اإيجابية على  نتائج  املبادرة  باأن حتقق 

الأ�صعدة.
الكويتي  امل�����ص��ت��ث��م��ر  اإن  ب��ور���ص��ل��ي  وق���ال���ت 
ال�صارقة  اإم���ارة  مع  تاريخية  اأو���ص��ر  تربطه 
التجاري  ال�صعيد  على  الزمن  عليها  ي�صهد 
“تلك الأوا���ص��ر التي نحر�ض كل  وال��ف��ردي 
احلر�ض على املحافظة عليها واأخذها لآفاق 
الزمن”،  ب��ام��ت��داد  ميتد  م�صتقبلي  ت��ع��اون 
الكويتي  الأع���م���ال  جمل�ض  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
يلعب دور همزة الو�صل بني �صانعي القرار 
بدبي والإمارات ال�صمالية والدوائر التي لها 
ا�صتدامة  مبا�صر على  اأو غري  مبا�صر  تاأثري 
الأع�����م�����ال م����ن ج���ه���ة  وجم���ت���م���ع الأع����م����ال 
اأخرى  جهة  م��ن  قطاعاته  بكافة  الكويتي 
ذات  املعادلة  ن��ويل ط��ريف  احل��ال  “وبطبيعة 

للفر�ض  املجل�ض  يروج  الهتمام، فمن جهة 
ن��ط��اق عمله  ال���واع���دة �صمن  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
اأخ��رى يقوم بت�صليط  اجل��غ��رايف، وم��ن جهة 
الكويتية  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
الكويتية  ال�����ص��ب��اب��ي��ة  وامل�����ص��اري��ع  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

الواعدة«.
الكويتي  باملثل  اأ�صتعني  بور�صلي:  واأ�صافت 
لذا  ت�صفق”،  ل  واح�������دة  “يد  امل����ع����روف 
ي�صتلزم ا�صتحداث من�صة حوارية دورية مع 
حتديد  م��ع  اإم����ارة،  لكل  الرئي�صية  ال��دوائ��ر 
م�صبق ملحاور النقا�ض ومبادرة جادة لتفعيل 
اقت�صاد  ف����ازده����ار  ج��ل�����ص��ة.  ك���ل  خم���رج���ات 
تقدمها  التي  بالت�صهيالت  منوط  الإم���ارة 
ب��ا���ص��ت��ح��داث �صبل  مل�����ص��ت��ث��م��ري��ه��ا وامل����رون����ة 
لت�صهيل ا�صتدامة الأعمال، وخا�صة يف زمن 
التقنية الرقمية، لذا فمن ال�صهل اإدارة هذا 
النوع من احلوارات من الناحية اللوج�صتية 
اجلهات  كافة  وتفاعل  ح�صور  ي�صمن  مم��ا 

املعنية.

التعاون االقت�شادي
رئي�ض  ���ص��ه��زاد  �صاي�صتا  اأ����ص���اد  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
جمل�ض الأعمال النيبايل يف دبي والإمارات 
بتنظيم  ال�صارقة  غرفة  مببادرة  ال�صمالية، 
امليدانية  واجلولة  الأعمال  جمال�ض  ملتقى 
على اأبرز املعامل احل�صارية يف اإمارة ال�صارقة، 
اأن جتمع  اأن غرف التجارة ت�صتطيع  موؤكداً 
واحد  �صقف  حتت  الأع��م��ال  جمال�ض  جميع 
عملية  وي�صجع  التفاعل  على  ي�صاعد  مم��ا 
التعرف على الآخرين ويوفر فر�صاً لتبادل 
الأفكار  وتبادل  احلوافز  وتقدمي  املعلومات 
بني  القت�صادي  التعاون  تعزز  التي  البناءة 

الدول.
بلد  اأي  الأعمال يف  اإن جمل�ض  �صهزاد  وق��ال 
اأعمالها،  اأب��رز رجال  تتاألف من  هو منظمة 
التعاون  لتعزيز  رئي�صي  ب�صكل  تهدف  وه��ي 
التجارية  والعالقات  والتجارة  القت�صادي 
الثنائية، حيث مت تاأ�صي�ض جمال�ض الأعمال 
ال��ت��ج��اري��ة اإمي���ان���اً ب����اأن م�����ص��اه��م��ات جمتمع 
الأعمال يف اخلطاب العام واحلوكمة ت�صب 
اأنه  م�صيفاً  لأع�صائها،  العامة  امل�صلحة  يف 
ت��ق��دمي اقرتاحات  ال��ت��ج��ارة  ل��غ��رف  مُي��ك��ن 

وم�صاعدة كبرية يف هذا املجال.
تهتم  ب��اأن  اأمله  عن  �صهزاد  �صاي�صتا  واأع���رب 
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اأطلقتها غرفة دبي بالتعاون مع دبي الذكية

اأبريل اآخر موعد ل�شتالم الطلبات للدورة الثالثة من م�شابقة »دبي لرواد الأعمال الذكية«  9

اأدنوك للتوزيع توفر مزيدا من 
خيارات التزود بالوقود لعمالئها 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت “اأدنوك للتوزيع” ، ال�صركة الرائدة على م�صتوى الدولة يف خدمات 
امل��زي��د من  لعمالئها  ت��وف��ر  ج��دي��دة  اآل��ي��ة  ع��ن  التجزئة،  ومتاجر  ال��وق��ود 

خيارات التزود بالوقود.
بالتزود  الراغبني  اأبريل اجلاري، �صيتوفر للعمالء  واعتباراً من منت�صف 
بالوقود يف حمطات اأدنوك للتوزيع باأبوظبي خيارات ال�صتفادة من خدمة 
الذاتية؛  اخلدمة  خيار  ا�صتخدام  اأو  ب�صيط،  ر�صم  مقابل  جديدة  مميزة 
على اأن يتم تعميم هذين اخليارين على خمتلف حمطات اخلدمة التابعة 

لل�صركة يف اأنحاء الدولة لحقاً خالل العام اجلاري.
اإىل ذلك، تخترب ال�صركة خدمة جديدة حتت ا�صم “حمطتي” تتيح خيار 
تو�صيل الوقود اأو اأ�صطوانات الغاز اإىل العميل يف موقع مركبته اأو منزله.

وقال املهند�ض �صعيد مبارك الرا�صدي، الرئي�ض التنفيذي بالإنابة ل�صركة 
اأدنوك للتوزيع اإن “تقدمي مزيد من اخليارات واخلدمات لعمالئنا جزء 
اأدن��وك للتوزيع، ملا فيه تعزيز  جوهري من م�صار التحول الذي بداأناه يف 
خيارات  توفرينا  وم��ع  اهتمامنا.  كمحور  عمالئنا  موقع  وت��اأك��ي��د  اأدائ��ن��ا 
اخلدمة املميزة واخلدمة الذاتية، وم�صتقباًل خدمة “حمطتي” لتو�صيل 

الوقود، �صيحظى عمالوؤنا بخيارات اأكرث للتزود بالوقود.« 
لعمالئنا.  اخلدمة  توفري  اآلية  يف  مهم  تغيري  “هذا  الرا�صدي:  واأ���ص��اف 
اأعداد موظفينا يف  ولتطبيق اخلدمات اجلديدة ب�صكل �صل�ض قمنا بزيادة 
الذاتية،  واخلدمة  املميزة  اخلدمة  خيارات  تقدم  التي  اخلدمة  حمطات 
بالتزامن مع تنفيذنا حملة توعية �صاملة لعمالئنا، وتطبيق اإعفاء مبدئي 
العمالء على  املرحلة الأوىل حتى يعتاد  املميزة خالل  من ر�صوم اخلدمة 
اخليارات اجلديدة. كما توا�صلنا ونتوا�صل خالل الأ�صابيع القليلة القادمة 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�ض  �صركائنا وع��م��الئ��ن��ا يف  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع 

للتعريف بخدماتنا اجلديدة.« 
لتطبيق  ا���ص��ت��ع��داداً  مكّثفة  ت��دري��ب��ات  اخل��دم��ة  حم��ط��ات  موظفو  ويتلّقى 
اخلدمة املميزة واخلدمة الذاتية، فيما يتم حتديث ت�صاميم املحطات التي 
تعك�ض اخليارات اجلديدة، وتوزيع الزي اجلديد على املوظفني فيها، حتى 
جون  قال  ب��دوره  للخدمة.  املتعددة  اخليارات  متييز  من  العمالء  يتمّكن 
كاري، نائب الرئي�ض التنفيذي يف اأدنوك للتوزيع: “ندعو جميع عمالئنا 
لزيارة حمطاتنا وا�صتك�صاف خدماتنا اجلديدة لدى اإطالقها يف منت�صف 
اأبريل اجلاري، حيث نوفر لهم مزيداً من اخليارات واخلدمات لراحتهم، يف 
ظل منط احلياة الن�صط الذي قد ل يتيح للكثريين الوقت للتزود بالوقود 
اأو الت�صوق. واعتباراً من منت�صف �صهر اأبريل 2018، �صيكون با�صتطاعة 
عمالئنا يف 40 حمطة يف اأبوظبي الختيار بني اخلدمة املميزة واخلدمة 

الذاتية على النحو الذي يالئم احتياجاتهم.« 
ولفت كاري اإىل اأن اخليارات اجلديدة التي توفرها ال�صركة للتزود بالوقود 
للتوزيع؛ مبا  اأدن��وك  تطبقها  التي  الأخ��رى  التحّول  تتكامل مع خطوات 
“اأوربن فودز” العاملية  اأبرمتها موؤخراً مع �صركة  التي  يف ذلك التفاقية 
لأدنوك  التابعة  التجزئة  متاجر  م��ن  ع��دد  يف  “جيان”  ع��الم��ة  لتقدمي 

للتوزيع، يف اإطار حر�صها على مزيد من الرتقاء بتجربة عمالئها.
وقد و�صلت درا�صة حتديد ر�صم اخلدمة املميزة للتزود بالوقود اإىل مرحلتها 
النهائية، على اأن يتم اإعالنه خالل الأ�صابيع املقبلة، علماً باأن كبار ال�صن 
ويتم  املميزة.  اخل��دم��ة  ر���ص��وم  م��ن  كّلياً  اإع��ف��اوؤه��م  �صيتم  الهمم  واأ���ص��ح��اب 
ا�صتحداث ميزات جديدة يف حمطات اخلدمة لتعزيز �صالمة م�صتخدمي 
اإىل  الحتكاك  تقلل  باللم�ض  تعمل  لوحات  ذلك  يف  مبا  الذاتية؛  اخلدمة 
احلد الأدنى، بالإ�صافة اإىل توفري قفازات للعمالء الراغبني با�صتعمالها 
اأثناء ا�صتخدام اخلدمة الذاتية. ويجري حالياً اختبار خدمة “حمطتي” 
تو�صيل  توفري خدمة  لتقييم  اأبوظبي،  التجريبية على نطاق حمدود يف 

وقود اجلازولني اأو ا�صطوانات الغاز للعمالء با�صتخدام تطبيق ذكي.

•• دبي-الفجر: 

احدى مبادرات غرفة جتارة و�صناعة دبي  النا�صئة”،  “دبي للم�صاريع  اأعلنت 
املبتكرة، اأن 9 اأبريل احلايل هو اآخر موعد ل�صتالم الأفكار التجارية للدورة 
بالتعاون  اأطلقتها  التي  الذكية”،  الأع��م��ال  ل��رواد  “دبي  م�صابقة  من  الثالثة 
يف  البتكار  لتحفيز  الغرفة  جهود  من  ج��زءاً  امل�صابقة  لت�صكل  الذكية  دبي  مع 
ال�صباب  امل�صابقة مل�صاعدة رواد الأعمال  دب��ي.   وتهدف هذه  ري��ادة الأعمال يف 
ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي ال�صرتاتيجية، بالإ�صافة اإىل تعزيز دور رواد 
الأعمال ال�صباب واأ�صحاب امل�صاريع ليكونوا جزءاً من ا�صرتاتيجية حكومة دبي 
يف تعزيز دور الإمارة لتكون مركزاً عاملياً لالأعمال املبتكرة.  وباب امل�صاركة يف 
العربية  الإم��ارات  املقيمني يف دول��ة  الأعمال  اأم��ام جميع رواد  امل�صابقة مفتوح 
املتحدة، حيث يتطلب من جميع املت�صابقني اأن يقدموا اأفكارهم التجارية التي 
البلوك  امل�صتقبلية لدبي والتي ت�صمل  التكنولوجية والروؤية  التوجهات  تدعم 
جميع  تقييم  �صيتم  ثم  ومن  الرقمي  التحول  اأو  ال�صطناعي  الذكاء  اأو  �صني 
الطلبات من قبل جلنة متخ�ص�صة من املحكمني من جمتمع ريادة الأعمال يف 
دبي لختيار 3 فائزين يح�صلون على جائزة نقدية قّيمة بالإ�صافة اإىل توفري 
التدريب والدعم والتوجيه التي �صت�صاعدهم على حتويل اأفكارهم اإىل م�صاريع 
واقعية. وميكن جلميع رواد الأعمال التقدمي لهذه امل�صابقة من خالل مراحل 
حول  والتوجيه  التدريب  مرحلة  وت�صمل  املت�صابقني  جميع  بها  مي��ر  زمنية 
كيفية تقدمي الأفكار املبتكرة و�صروط الربنامج، ثم �صيقوم امل�صاركني بتقدمي 
وعر�ض اأفكارهم التجارية، ثم �صيتم تقييم واختيار اأف�صل الأفكار مع توفري 
الدعم الالزم لهم. اأما خالل املرحلة النهائية للم�صابقة، �صيتم اختيار 3 اأفكار 
الإع��الن عن  �صيتم  التدريب والتوجيه لهم، ثم  اإىل توفري  بالإ�صافة  جتارية 
الفائزين. ويذكر اأن الدورة ال�صابقة للم�صابقة ا�صتقبلت اأكرث من 750 فكرة 
كما  للم�صابقة،  الأوىل  ال���دورة  خ��الل  مبتكرة  فكرة   350 ب�  مقارنة  مبتكرة 
التجارية  الأفكار  التوقعات وزادت ن�صبة  الثانية فاقت  الدورة  امل�صاركات يف  اأن 
امل�صتلمة %100 مقارنة بالدورة الأوىل، وندعو يف “دبي للم�صاريع النا�صئة” 
جميع رواد الأعمال واأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة اإىل الت�صلح بالبتكار وامل�صاركة 

يف هذه امل�صابقة.
 ،2016 العام  خ��الل  الغرفة  اأطلقتها  التي  النا�صئة،  للم�صاريع  دب��ي  وتعترب 

الأوىل من نوعها يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا، والتي تعمل حتت مظلة 
مدينة دبي الذكية، وجت�صد قيمة ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض بهدف 
ت�صجيع البتكار وريادة الأعمال، حيث تعترب م�صدراً رئي�صياً لرواد الأعمال يف 
دبي، وميكن للزوار الطالع على فر�ض العمل اجلديدة، كما ميكن ال�صرتاك 
وال��دورات ولقاءات وغريها من  التكنولوجيا،  التي تركز على  الأح��داث  باأهم 

املعلومات املتطورة الهامة.

خالل زيارة  جّدة والريا�ض واملنامة 

�شياحة راأ�ض اخليمة تعزز جهودها ل�شتقطاب ال�شياح اخلليجيني 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�������ض  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
والريا�ض  ج���ّدة  اإىل  زي����ارات  ال�صياحة 
اإطار  واملنامة خالل الأ�صبوع املا�صي يف 
ج��ول��ت��ه��ا ال��رتوي��ج��ي��ة ال�����ص��ن��وي��ة لدول 

جمل�ض التعاون اخلليجي. 
ال�صركاء  ت��ع��ري��ف  اجل��ول��ة  وا���ص��ت��ه��دف��ت 
التجاريني والإعالميني يف دول جمل�ض 
املتنوعة  ب��اخل��ي��ارات  اخلليجي  التعاون 
التي تقدمها الإمارة، وموا�صلة منحنى 
من  اخليمة  راأ����ض  �صجلته  ال��ذي  النمو 
اأعداد الزوار اخلليجيني بن�صبة %45.6 

يف عام 2017.
ل�صتقطاب  الهيئة  م�صاعي  اإط����ار  ويف 
نهاية  بحلول  الإم���ارة  اإىل  زائ��ر  مليون 

اأعداد ال�صياح  2018، يحظى منو  عام 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  م���ن  ال���ق���ادم���ني 

اخلليجي باأهمية غري م�صبوقة. 
الو�صول  �صهولة  احل���دث  وا���ص��ت��ع��ر���ض 
راأ�ض  توفرها  التي  املتنوعة  واخل��ي��ارات 
اخلالبة  ال�����ص��واط��ئ  فيها  مب��ا  اخل��ي��م��ة 
والطبيعة ال�صحراوية املذهلة و�صل�صلة 
ال��ت��ي ت�صم جبل جي�ض،  ج��ب��ال احل��ج��ر 
اأع���ل���ى ق��م��ة ج��ب��ل��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وع����الوة ع��ل��ى ذلك، 
اأط���ل���ع���ت ال���ه���ي���ئ���ة خم��ت��ل��ف الأط��������راف 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر يف 
املنتجات  اأح����دث  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
الإم��ارة، مبا فيها تطوير  ال�صياحية يف 
بافتتاح  امل���غ���ام���رات  ���ص��ي��اح��ة  م��ن��ت��ج��ات 
م�صار  اأط������ول  ف���الي���ت:  ج��ي�����ض  “جبل 

وخططها الرامية  انزلقي يف العامل”، 
الفنادق  م���ن  حم��ف��ظ��ت��ه��ا  ت��و���ص��ي��ع  اإىل 
ال�صياق،  هذا  ويف  الفاخرة.  واملنتجعات 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  م��ط��ر،  ه��ي��ث��م  ق���ال 
ال�صياحة:  لتنمية  اخليمة  راأ���ض  لهيئة 
املا�صية،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأع������وام  م����دار  ع��ل��ى 
���ص��ه��دت اإم������ارة راأ�������ض اخل��ي��م��ة اأع������داداً 
الذين  اخلليجيني  ال��زوار  من  متزايدة 
ال�صرتخاء  ب��خ��ي��ارات  للتمتع  ق��دم��وا 
توفرها  ال��ت��ي  وال�����ص��ي��اف��ة  وال��رف��اه��ي��ة 
الإمارة. وبو�صفها وجهة تنا�صب جميع 
دقيقة   45 م�صافة  على  الأ���ص��رة  اأف���راد 
ف��ق��ط م���ن م��ط��ار دب���ي ال������دويل؛ تقدم 
وباقة غنية من  ماألوفة  ثقافة  الإم��ارة 
من  ال���زوار  اأذواق  تلبي  التي  الأن�صطة 
خمتلف الأعمار، واجلذابة للم�صافرين 

اخلليجي.  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ض  دول  م��ن 
متزايدة  �صهرة  اخليمة  راأ���ض  وتكت�صب 
على  املغامرات  ل�صياحة  مثالية  كوجهة 
امل�صي  م�صارات  بف�صل  املنطقة  م�صتوى 
وت�صلق  ال��ه��وائ��ي��ة  ال����دراج����ات  ورك�����وب 
اجلبال يف �صل�صلة جبال احلجر، اإ�صافة 
للم�صار النزلقي  افتتاحنا موؤخراً  اإىل 
الأط��ول يف العامل ال��ذي �صيجتذب دون 
عن  الباحثني  اخلليجيني  ال���زوار  �صك 

املغامرات.
ل��ن��ا اجلولة  اأت����اح����ت  واأ�����ص����اف م���ط���ر: 
ف��ر���ص��ة مثالية  ال�����ص��ن��وي��ة  ال��رتوي��ج��ي��ة 
بح�صور  منتجاتنا  اأح��دث  ل�صتعرا�ض 
اململكة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  الأط�������راف  خم��ت��ل��ف 
البحرين،  ومملكة  ال�صعودية  العربية 
وامل�صاهمة بتعزيز تدفق الأعداد املتنامية 

والتفاقيات  ال�صراكات  ال��زوار عرب  من 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي ع���ق���دن���اه���ا مع 
اأ�صواق  يف  ال�صياحية  اجل���ولت  م�صغلي 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
املتوا�صلة  ج���ه���وده���ا  م���ع  وب���ال���ت���زام���ن 
لتعزيز منتجاتها وخياراتها ال�صياحية، 
قوياً  من��واً  اخليمة  راأ����ض  اإم���ارة  �صهدت 
عام  يف  الفندقي  الإ���ص��غ��ال  م��ع��دلت  يف 
2017، اإذ بلغ متو�صط معدل الإ�صغال 
على مدار العام 73.6% بارتفاع ن�صبته 
3.5% مقارنة مع عام 2016. و�صجل 
ن�صبته  الإق����ام����ة من�����واً  م����دة  م��ت��و���ص��ط 
على  ت��اأك��ي��داً  ي��وم��اً،   3.41 اإىل   %2.7
اجل���اذب���ي���ة امل��ت��ن��ام��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 
نهاية  عطلة  لق�صاء  ك��وج��ه��ة  الإم�����ارة 

الأ�صبوع اأو العطالت الداخلية.

�شارة الأمريي تطلع على جهود كهرباء ومياه دبي يف جمال الطاقة
•• دبي-وام:

يو�صف  ب���ن���ت  ������ص�����ارة  م����ع����ايل  اط���ل���ع���ت 
الأم��ريي وزي��رة دول��ة من �صعادة �صعيد 
الرئي�ض  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على 
ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة يف ت��ر���ص��ي��خ م��ك��ان��ة دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة كنموذج عاملي 
والعلوم  لبيئة حا�صنة لالأبحاث  متميز 
لالأجيال  اأف�����ص��ل  م�����ص��ت��ق��ب��ل  و���ص��ن��اع��ة 

املقبلة.
لتحقيق  انه  اللقاء  الطاير خالل  وقال 
ال��ه��ي��ئ��ة خططاً  ال���ه���دف و���ص��ع��ت  ه����ذا 
اأجندة  ل���دع���م  وا���ص��ح��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
باملعرفة  ل���الرت���ق���اء  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ع��ل��وم 
ال��ع��ل��م��ي م��ا ين�صجم  ال��ب��ح��ث  وت�����ص��ج��ي��ع 
المارات  ل�مئوية  الوطنية  الأجندة  مع 
2071 و روؤية المارات 2021 وخطة 

دبي 2021.
البحوث  ���ص��ع��ادت��ه ع���ن م��رك��ز  وحت����دث 

وال��ت��ط��وي��ر ال�����ذي ت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة على 
النتهاء من بنائه �صمن جممع حممد 
ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز  بهدف 
الطاقة  وال��ت��ن��م��ي��ة يف جم���ال  ل��ل��ب��ح��وث 
وكفاءة  ال��ذك��ي��ة  وال�����ص��ب��ك��ات  ال�صم�صية 
ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه وب��ن��اء ال��ق��درات يف هذه 
تلبية  م����ن  دب�����ي  ل��ت��م��ك��ني  ال���ق���ط���اع���ات 
الإمارة  يف  امل�صتدامة  التنمية  متطلبات 
تعزيز  اإىل  الرامية  الهيئة  روؤية  ويدعم 
وتنويع  الطاقة  اإم���دادات  يف  ال�صتدامة 
م�صادر الطاقة وخلق بيئة اأعمال ت�صجع 
اإن�����ص��اء من�صة  على الب��ت��ك��ار م��ن خ��الل 
الطاقة  جم���ال  يف  والب���ت���ك���ار  ل���الإب���داع 
وتدريب  النظيفة  والتقنيات  املتجددة 

الكوادر الوطنية.
اتفاقيات  الهيئة  اإب���رام  اىل  تطرق  كما 
م��ع ع���دة ه��ي��ئ��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات و�صركات 
امل��خ��ت��رب الوطني  وط��ن��ي��ة ع��امل��ي��ة م��ن��ه��ا 
الطاقة  ل��وزارة  التابع  املتجددة  للطاقة 

الإ�صباين  ال��وط��ن��ي  وامل��رك��ز  الأم��ريك��ي��ة 
البحوث  جم����ال  يف  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
وال����ت����ط����وي����ر وال����ت����ع����رف ع���ل���ى اأح������دث 

الطاقة  جم��الت  يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات 
وامل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة وت��ع��اون��ه��ا م���ع جامعة 
وجامعة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 

والدرا�صات  ال��ب��ح��وث  جم���ال  يف  خليفة 
املتجددة  الطاقة  جم��الت  يف  امل�صرتكة 

والبديلة.

وتدعم “دبي للم�صاريع النا�صئة” ا�صرتاتيجية غرفة دبي الرامية اإىل دعم رواد 
الأعمال وت�صجيع البتكار، حيث اأطلقت الغرفة يف عام 2015، ا�صرتاتيجية 
دبي.  يف  الأعمال  جمتمع  م�صالح  وحماية  ودع��م  متثيل  اإىل  الهادفة  البتكار 
كما توا�صل الغرفة جهودها يف دعم اأ�صحاب امل�صاريع من خالل برنامج “جتار 
الإماراتيني مبا يخدم  الأعمال  اأفكار رجال  وال��ذي يعمل على تطوير  دبي”، 

بيئة العمل يف دبي.
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اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطاوو�ض لت�صليح كهرباء ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1100979 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم ايل بوجني

رخ�صة رقم:CN 1665276  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يل جونغن %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف بيو نغان يل يل
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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   اعالن حكم بالن�شر 

اعالن حكم غيابي يف الدعوى  رقم   02/02145/2018 ايجارات  
املحكوم له طالب العالن /  زبري احمد حم�صن 

العنوان : ور�صان بناية بي 20 حمل رقم 14 ور�صان الوىل ، ت : 0557038944 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / اجمل ا وكاري�صيم فيتيل 

رقم   n02 املبنى  ا�صم   110 رقم  �صقة  الي��راين  احلي  �صيتي  انرتنا�صيونال   : العنوان 
الر�ض : 253 ور�صان الوىل 

منطوق احلكم : حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري بجل�صة 2018/4/1 
الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من �صواغلها 

الزام بقيمة ايجارية : الزام املدعي عليه ب�صداد بدل اليجار 9702 درهم للفرتة من 
2017/1/17 وحتى 2017/3/27  

الزام املدعي عليه ب�صداد الغرامة مبلغ 22356 درهم 
الر�صوم وامل�صاريف : الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صروفات الدعوى

وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات االيجارية

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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 اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/797  ا�شتئنايف مدين                    
القامة  حمل  جمهول  حممد   جهاد   -1/ �صده  امل�صتاأنف  اىل 
مبا ان امل�صتاأنف / الغزال لتاأجري ال�صيارات - �ض ذ م م    نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ  2018/3/26  يف 
الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�صيد اخلبري 
املوافق  ي��وم اخلمي�ض  وق��د حت��ددت جل�صة  الدعوى  املنتدب يف 
 Ch2.E.23  : بالقاعة  ال�صاعة 10.00 �صباحا     2018/4/5

للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/992  تنفيذ عمايل 

م     م  ذ  ���ض   - الغذائية  ب��امل��واد  التموين  ابيكبور خل��دم��ات  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله/  ايرجا�صيف  اوتكري  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )26666( درهم اىل طالب التنفيذ 
املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   2067 مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة.  خزينة  او 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/923   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- زينب عبداهلل �صليمان علي البلو�صي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف الإمارات الإ�صالمي - 
�ض م ع   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
طالب  اىل  دره����م   )286772.86( وق����دره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/326  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اميد احمد ر�صا رجائي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله / من�صور عبداهلل حممد احمد الزرعوين - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي 
الف وثالثمائة وثمانية وخم�صون  مبلغ وقدره )200.358.21 درهم( )فقط مائتان 
دره��م( وواح��د وع�صرون فل�ض( بال�صافة اىل تعوي�ض وق��دره 10% �صنويا من تاريخ 
قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة 
يوم اخلمي�ض املوافق  2018/4/5  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 543
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  اإماراتي   - املال  حممد  عبدالرحيم  ح�صن  علي  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ بونام كندي ياهو ، باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة 
امل�صماة / بقالة اخلط البي�ض فرع  رقم 1  تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )603239( ال�صادرة 

من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة 
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اىل )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( 

مت تغيري ال�صم التجاري من ال�صم التجاري القدمي )بقالة اخلط البي�ض فرع رقم 1( لي�صبح ال�صم التجاري 
اجلديد )بقالة طرف املدينة( 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . 
فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 541

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ فيناتيل �صيبي ماثيو فيناتيل ، هندي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ بيجو بالكل بيولو�ض 
تاأ�ص�صت  والتي  الفنية(  للمقاولت  الزرق  )املفتاح  با�صم  الرخ�صة  يف  اجلن�صية  هندي   -

باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )741825( 
تغريات اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة لخر 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 542

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ عبداملنان بن حكيم روح المني ، بنغالدي�ض اجلن�صية 
عبداحلنان  لل�صيد/  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حممد روح المني ، بنغالدي�ض اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة التجارية امل�صماة / الأوتار 
الف�صية لطباعة وت�صوير امل�صتندات ، رخ�صة رقم )752452( تعديالت اخرى : مت تنازل 

مالك الرخ�صة ال�صابق ملالكها احلايل 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اإىل املدعي عليها / الت�صميم املميز ملقاولت البناء - ذ م م 

خبريا  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  حمكمة  قبل  من  لنتدابي  نظرا 
املدعي  املرفوعة �صدكم من  الدعوى رقم 2017/542 مدين كلي  هند�صيا يف 
/ عبداللطيف �صالح ال�صيد الرفاعي ، تقرر عقد اإجتماع خربة تكميلية يوم 
دبي  الكائن يف  ال�صاعة 12.00 ظهرا يف مكتب اخلبري  اخلمي�ض 2018/4/12 
ال�صابع - مكتب )709( - هاتف :  - القرهود - بناية الفتان بالزا - الطابق 
يف  املعتمد  وكيلكم  او  �صخ�صيا  باحل�صور  مكلفون  اأنتم  وعليه   ،04-2980882
الزمان واملكان املحددين اأعاله م�صت�صحبني كامل دفاعكم وم�صتنداتكم ، ويف 
حالة عدم ح�صور من ميثلكم فان اخلربة �صت�صري يف الإجراءات املكلفة بها من 

قبل املحكمة املوقرة.
اخلبري واملحكم الهند�شي 
د. �شالح الدين اأيوب �شلمان - نقال 050-5642155      

اإجتماع خربة تكميلية 
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اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/2238 
اإىل املحكوم عليها/ نورة ح�صني احمد علي عبداهلل 

اأ�صدرت  البتدائية قد  بان حمكمة عجمان الحتادية  ليكن معلوما لديك 
بحقك حكما يف الدعوى رقم 2016/555 جتاري )جزئي( - يق�صى باإلزامك 
ان  ، وحيث  الر�صوم وامل�صاريف  �صامال  بدفع مبلغ وق��دره )279449( درهم 
املحكوم له / بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة ، قد تقدم بطلب 
تنفيذ احلكم و�صجل التنفيذ حتت رقم 2017/2238  لذا اأنت مكلف ب�صداد 
املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر الخطار ويف حال تخلفك 
عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ 

احلكم ح�صب ال�صول.
 قلم التنفيذ املدين - بدار الق�شاء عجمان

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : جاويد يحيى لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �ض ذ م م     
العنوان :  مكتب 124 ملك حممد عبدالكرمي ابو احل�صن الزرعوين - ديره - املرقبات 
- ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة : 732924  رقم القيد 
بال�صجل التجاري   1168289 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/3/28  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/4/28  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-3215356 فاك�ض: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ض: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  
جاويد يحيى لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/12/12 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اأو مطالبة التقدم اإىل  اأي اعرتا�ض  بتاريخ   2017/12/12 وعلى من لديه 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات - خورفكان  : ال�صيد/ 
اآيات اأحمد زوجة نايف عبداهلل احمد الك�صار ، اجلن�صية : الإمارات  وطلب الت�صديق 
على حمرر يت�صمن )تنازل(  يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري �صالون  ملار 
لل�صيدات ، ن�صاط الرخ�صة �صالون ن�صائي ، كوافري �صيدات ، �صالون حناء ، واملرخ�ض 
من دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة مهنية رقم 609965 ال�صادر بتاريخ 
2010/11/9 يف دائرة التنمية القت�صادية بخورفكان اىل ال�صيد/حممد بادول حممد 
رحمن ، اجلن�صية : بنغالدي�ض - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2138   

املنذر : الوكالت العربية املتحدة  بوكالة / ناجح حممد حممد 
املنذر اليها : مطعم بيتي م�صاوي ب�صفته امل�صتاأجر حمل رقم 10 بناية ال�صرافية 

)جمهول حمل القامة( 
املنذرة ومل يلتزم ب�صداد بدل اليجار يف وقته  املنذر اليه مل يتجاوب مع ات�صالت  حيث ان 
دره��م م�صحوبا على بنك  الف  ب��دون ر�صيد مببلغ 28000   �صيك  باعطاء  انه قد قام  وحيث 
اخلليج الول بتاريخ 2018/3/1  لذا تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها ل�صرورة �صداد 
ن�صر النذار  تاريخ  القيمة اليجارية يف خالل ثالثون يوما من  ال�صيك املرتجع من  قيمة 
او اخالء املاأجور من قبل املنذرة ، وال �صوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة الج��راءات القانونية 

ال�صامنة حلقه مبواجهة املنذر اليه مبا فيها اقامة الدعوى اليجارية وطلب الخالء.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2139   
املنذر : الوكالت العربية املتحدة  بوكالة / ناجح حممد حممد 

املنذر اليها : كي ار ان لتجارة املن�صوجات والقم�صة ب�صفته امل�صتاأجر حمل رقم  17 بناية الفهيدي  
)جمهول حمل القامة( 

حيث ان املنذر اليه مل يتجاوب مع ات�صالت املنذرة ومل يلتزم ب�صداد بدل اليجار يف وقته وحيث 
انه قد قام باعطاء �صيك بدون ر�صيد مببلغ 16250  الف درهم م�صحوبا على بنك ابوظبي التجاري 
بتاريخ 2018/2/25  لذا تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها ل�صرورة �صداد قيمة ال�صيك 
املرتجع من القيمة اليجارية يف خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر النذار او اخالء املاأجور من 
قبل املنذرة ، وال �صوف تقوم املنذرة باتخاذ كافة الج��راءات القانونية ال�صامنة حلقه مبواجهة 

املنذر اليه مبا فيها اقامة الدعوى اليجارية وطلب الخالء.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1/2136 

املنذر : حممد جعفر ال�صيخ عبداحل�صني الن�صاري - اإماراتي اجلن�صية
املنذر اليه : رويال كري�صتال لتجارة مالب�ض الطفال - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة 

انذار ب�شداد املرت�شد 
 )129-289 بلدية  )رق��م  العقار  ا�صتئجار  على  اليه  املنذر  مع  اتفق  قد  املنذر  ك��ان   2017/9/28 وبتاريخ  ان��ه  حيث 
الواقع يف اإمارة دبي - منطقة بور �صعيد رقم املكتب 302 بعقد ايجار �صنوي يبداأ من تاريخ 2017/9/30  اىل تاريخ 
2018/10/21 ببدل ايجار �صنوي مقداره 99000 درهم يتم �صدادها على �صتة دفعات كل منها مببلغ 16500 درهم 
وحيث ان امل�صتاأجر قام ب�صداد الدفعة الوىل نقدا وقام ب�صداد الدفعة الثانية مبوجب �صيك وتخلف اىل تاريخه 
عن �صداد باقي الق�صاط باجمايل مبلغ 66000 درهم بناء عليه نخطركم بوجوب �صداد كامل املرت�صد يف ذمتكم 
والبالغ 66000 درهم اىل تاريخ الن�صر بالنذار واخالء العني امل�صتاأجرة خالل مدة �صهر من تبلغكم هذا الخطار 
املبالغ مع حتمل املنذر اليه ر�صوم  اأ�صفني لتخاذ كافة الج��راءات القانونية �صدكم ل�صرتداد هذه  وال �صن�صطر 

وم�صروفات الق�صاء وكذلك اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 رقم 2018/2137   

املنذر : الوكالت العربية املتحدة  بوكالة / ناجح حممد حممد 
رقم  امل�صتاأجر حمل  ب�صفته   ) م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  فا�صن  ا���ض   3(   : اليها  املنذر 

24M بناية ممزر �صنرت - )جمهول حمل القامة( 
حيث ان املنذر اليه مل يتجاوب مع ات�صالت املنذرة فتتوجه املنذرة بهذا العالن بالن�صر 
للمنذر اليه تعلنه 1 - ب�صرورة �صداد املرت�صد من القيمة اليجارية للعام املا�صي 54000 
بقيمة  الول  الق�صط  ���ص��داد  م��ع   2018/2/28 يف  املنتهي  الي��ج��ار  عقد  جتديد   -2 ال��ف  
35000 الف درهم او اخالء العني املوؤجرة وامهلته ثالثون يوما وال يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية نحو اخالوؤكم مبوجب القانون رقم 33 ل�صنة 2008 مادة 25    
  الكاتب العدل
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       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4091  جتاري جزئي              
امل��راف��ىء ذ م م  جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1- ع��رب اخلليج ل��راف��ع��ات  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ترابون انرتنا�صيونال انريجي �صريفي�صز - �ض ذ م م  
وميثله / مي�صال اأمادو �صلهوب - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )52.350 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/4/8  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/143  ا�شتئناف مدين    
جمهول  راج   ب��راه��الد  را���ص��اد  جاجدي�ض   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /بن عابد للنقل الربي العام - �ض ذ 
م م   قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر بالدعوى رقم   2017/633 مدين 
كلي بتاريخ 2018/1/30    وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ض  املوافق 
 ch1.C.11 بالقاعة رقم  ال�صاعة 10.00 �صباحا      2018/4/12
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1044   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- على ون�صري للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/يو بيه ا�ض جلف  ذ م م / فرع دبي وميثله 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  لوتاه  / ح�صني علي عبدالرحمن 
 )389888.64( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2686  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - فواز عبدالغفار حممد العلوي بني ها�صم 2-عبداهلل عبدالغفار حممد 
العلوي بني ها�صم  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بلوم بنك فرن�صا - قد اقام الدعوى 
املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ .....  احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
 ، املحكمة ح�صوريا وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري املخت�ض �صاحب الدور باجلدول 
وتكون مهمته كالتي : الطالع على ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم 
الورقية  املرا�صالت  على  والط��الع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال 
امانة  واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  ان وجدت  واللكرتونية 
ي��وم الحد   ( ب�صدادها.  وح��ددت لها املحكمة جل�صة  خ��ربة وق��دره��ا 6000 وال��زم��ت )امل��دع��ي 

.Ch1.C.15 املوافق 2018/4/8  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  اال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة / عليابيكم حممد 
اإلينا طالبة تغيري املقطع الأول ل�صمها  ، تقدمت  وجيه الدين 
عليا   / التغيري  بعد  ا�صمها  ليكون  )عليا(  اإىل   ) )عليابيكم  من 

حممد وجيه الدين.     
وان من له م�صلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر 
راأ�ض  اأم��ام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�ص اخليمة االبتدائية 
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/621   جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- كافترييا الكهرمان  2-ب�صري بوتو�صريميال ميتال كونحمد - ب�صفته 
القامة  الكهرمان( جمهويل حمل  للمدعي عليها الوىل )كافترييا  مالك وكفيل �صامن 
مبا ان املدعي/ بنك الإحتاد الوطني وميثله / عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )201.339.53 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة   20% �صنويا عن القر�ض التجاري من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2018/4/18 
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/81  ا�شتئناف مدين    
بارل�ض حممد   بارل�ض  2-طاهر  امل�صتاأنف �صده/ 1- حممد طارق  اىل 
التجارية  الطويرقي  /�صركة  امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل 
وميثله / حبيب حممد �صريف عبداهلل املال - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر 
لها  وح��ددت   2018/1/22 بتاريخ  كلي  م��دين   2017/450 رق��م  بالدعوى 
جل�صه يوم الثالثاء  املوافق 2018/4/17  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 رقم 2018/2112   

املخطر : حممد عبداهلل جمعه ال�صري - اإماراتي اجلن�صية
املخطر اليه : �صركة فال للبرتول املحدودة - �ض ذ م م   

املو�صوع : الخطار العديل رقم 2018/1/68741 
ان املخطر ينبه علىاملخطر اليها بالآتي :  دعوته لجتماعات اجلمعية العمومية ب�صفة دائمة 
ومنتظمة  متكني املخطر �صواء بنف�صه او بوكيل عنه بالطالع على دفاتر و�صجالت وميزانيات 
ال�صركة وذلك للوقوف على مقدار ح�صته يف اأرباح ال�صركة و�صداد له �صرورة تلبية الطلبات 
عنها خالل مدة ل تتجاوز 7 ايام من تاريخ ن�صر هذا الخطار وال فان املخطر �صي�صطر ا�صفا 
اىل اللجوء للجهات الق�صائية املخت�صة للمحافظة على حقوقه مع احتفاظ املخطر لنف�صه 

مبطالبة املخطر اليها بالتعوي�ض املنا�صب عن اأي �صرر يكون قد حلق به. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 رقم 2018/2144   

املنذر : �صوهوا يل 
املنذر اليه : موؤ�ص�صة بيوتي كري فري�صت �صالون 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد املبلغ الجمايل يف ذمة املنذر اليها وامل�صتحق 
واع��ادة دفع  املوؤ�ص�صة(  ت�صغيل  ارب��اح  لن�صبة 50% من  املنذر )املعادل  للدفع ل�صالح 
املبلغ امل�صتثمر 50.000 دره��م وذل��ك خالل فرتة ا�صبوع باي حال من الح��وال ل 
الق�صائية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  ا�صفا  املنذر  �صي�صطر  وال   2018/3/27 يتجاوز 
وم�صاريف  ر���ص��وم  بكافة  اليها  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  ذك��ر  مب��ا  وللمطالبة  ال��الزم��ة 

التقا�صي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2130   

املنذر : م�صطفى انفر علي فاليمحمد 
املنذر اليها : رويال �صيلفر لتنظيم املعار�ض - �ض ذ م م  وميثلها املدعو / م�صطفى غوري - 

جمهول حمل القامة 
�صيغة الإعالن بالن�صر 

يخطر املنذر املنذر اليه مبوجب هذا النذار ب�صرورة �صداد مبلغ 67.500 درهم املرت�صد يف 
ذمته وما ي�صتجد حتى متام الخالء مع الزامه باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها اليه خالية 
من ال�صخا�ض وال�صواغل لنتهاء العقد ، وال �صي�صطر للجوء اىل الق�صاء واتخاذ الجراءات 
القانونية مع حتمل املنذر اليه جميع الر�صوم وم�صروفات التقا�صي واملحاماة واية مبالغ او 

خ�صارة او فوات ك�صب قد يتعر�ض له املنذر.    
  الكاتب العدل

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 729 ل�شنة 2016    

بان  لديكم  ليكن معلوما   - الظاهري   �صيفان  �صعيد  �صامل ح�صني   / عليه  املحكوم  اىل 
ب��ال��زام��ك��م بدفع  ا���ص��درت بحقكم حكما  ق��د  الب��ت��دائ��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة الحت���ادي���ة  حمكمة 
تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�صافة   ، دره��م   )341012( وق��دره  مبلغ 
2014/9/30 حتى ال�صداد التام  - ل�صالح املحكوم له/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله ، لذا 
حال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�ص مكتب اإدارة التنفيذ 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                    

   دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/134  جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1-  برولوجيك�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / 
�صمارت فيجن تكنولوجي وميثله / حكمت حممود فيا�ض نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�صالح/�صمارت  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/4/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها 
بالزام املدعي عليها )برولوجيك�ض - �ض ذ م م( بان توؤدي للمدعية  فيجن تكنولوجي 
)�صمارت فيجن تكنولوجي ( مبلغ وقدره 19061  ت�صعة ع�صر الف وواحد و�صتون درهما 
والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ 2016/8/7 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليه 
بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1717 احوال نف�ص م�شلمني                                              
اأن  ا�صتيفني جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه/1- انطونيو �صت جيورجي 
املدعي / زينب جربين موموين  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  
املذكورة اعاله ل�صالح/زينبت جربين  موموين ب حكمت  2018/1/24  يف الدعوى 
من  امل��ذك��ورة  جربين  زينب  املدعية  1-تطليق   : يلي  مبا  احل�صوري  مبثابة  املحكمة 
املدعي عليه انطونيو �صت املذكور بطلقة بائنة واحدة لل�صرر والهجر وعدم النفاق 
وعليه اح�صاء عدتها وفق حالها اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم باتا  2- الزام املدعي 
عليه بالر�صوم وامل�صاريف القانونية  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/101   امر اداء    

اىل املدعى عليه: 1- �صلطان �صقر �صعيد عبداهلل الكتبي - جمهول 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة بن حم العقارية - �ض ذ م م 
ا�صت�صدار  النعيمي -  طلب  را�صد عبداهلل علي هوي�صل  وميثله / 
  2018/3/1 بتاريخ   البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  ام��ر 
والر�صوم  للمدعي  دره��م   142262 مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعى  ال��زام 
ي��وم من  الم��ر خ��الل 15  التظلم من  وامل�صاريف. ولكم احل��ق يف 

اليوم التايل لن�صر هذا العالن.   
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/119  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صيد امتياز ح�صني �صيد زين  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /�صركة دبي للتاأمني - �صركة م�صاهمة عامة   
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/1885 مدين 
جزئي بتاريخ 2018/1/24 وحددت لها جل�صه يوم الربعاء   املوافق 
 ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/5/23
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/389  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-غادة عبداللطيف الهذيل  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف /املركز الغربي لتقومي وطب ال�صنان وميثله / �صالح 
بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد  مبا�صري    حممد  ح�صن 
رقم : 2016/2135 مدين جزئي بتاريخ 2017/3/23 وحددت لها جل�صه 
يوم الربعاء   املوافق 2018/4/11  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.17 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1386  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - �صركة اخلليج خلدمات املطابع - ذات م�صوؤولية حمدودة  2-�صركة مطبعة غدير - ذ م م 3-�صركة ال 
موندو لتجليد الكتب - ذات م�صوؤولية حمدودة 4-�صركة تت�صي للطباعة والن�صر - ذات م�صوؤولية حمدودة 5-ح�صن علي 
دكروب ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير �صركةاخلليج خلدمات املطابع - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / بلوم بنك 
فرن�صا وميثله / ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه  مبا ان املدعي / بلوم بنك فرن�صا  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/3/14  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب 
اخلبري امل�صريف املخت�ض �صاحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته  الطالع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما 
ع�صى ان يقدمه اخل�صوم من ا�صول العقود وامل�صتندات والنتقال ملقر املدعي واملدعي عليهم واخل�صم املدخل لالطالع 
على ما لديهم من م�صتندات وكذا الطالع على �صجالتهم ودفاترهم التجارية �صواء الورقة او اللكرتونية واخلا�صة 
مبووع الدعوى لبيان العالقة بينال�صركة املدعية واملدعي عليها الوىل وم�صمون التفاق بينهما و�صروطه وهل اوفى كل 
طرف بالتزاماته من عدمه وبيان الت�صهيالت التي منحتها ال�صركة املدعية للمدعي عليه الول والزمت املدعي بايداع 
مبلغ ع�صرون الف درهم خزينة املحكمة على ذمة اتعاب وم�صاريف اخلبري املنتدب يف الدعوى.   وح��ددت لها املحكمة 

.Ch2.E.22 جل�صة يوم الربعاء    املوافق 2018/4/18  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1202  ا�شتئناف مدين 

اىل امل�صتاأنف �صدهم /1 -  عبدالكرمي عبداملجيد عبدالكرمي دردونه  2-مريزا 
�صارور اإقبال 3- امين عبدالرحمن مر�صود 4-بي�صنو بر�صاد جوراهاري بي�صوياي 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / جنمة بانو ب�صفتها من ورثة املتويف / 
حممد جافيد جعفر باوتي وب�صفتها الو�صي ال�صرعي على الق�صر وهم )ثنية 
و�صعدية وحممد جهاد( ب�صفتهم من ورثة املتويف حممد جافيد جعفر باوتي  - 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت قبل الف�صل 
يف املو�صوع باإحالة الدعوى للتحقيق وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�ض 

.Ch2.E.23 املوافق 2018/4/12 ال�صاعة 10.00 �صباحا يف القاعة
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/449  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-  فلوردك للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ باحل�صا كارينتال - �ض ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )18.298 درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  مع  و  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق   ت��اري��خ   من 
املحاماة.    وح��ددت لها جل�صة يوم الح��د  املوافق  2018/4/8  ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/691  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �صركة براونبوك بيلي�صنج منطقة حرة - ذ م م   جمهول 
�صبيد   - ال�صريعة  اجل��اه��زة  امل�����ص��اك��ن  موؤ�ص�صة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
هاو�ض وميثله / �صهيل حاج �صعد ال�صيخ �صعد قري�ض -  قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   326.885.00( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف و اتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ املطالبة  وحتى 
ال�صداد التام    وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/4/15  ال�صاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/383  جتاري جزئي              

م   م  ذ  ���ض   - الثقيلة  بال�صاحنات  عامة  م��واد  لنقل  حطني   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ملالكها عادل  للمقاولت  القرهود  املدعي/ موؤ�ص�صة  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
�صيف حممد  ح�صني ال�صعايل   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )76845.55 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  9% من تاريخ النذار وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.    وحددت لها جل�صة يوم الحد   املوافق  2018/4/15  ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/312  جتاري كلي               
م  2-ت��ورج ح�صني  ذ م  املدعي عليه / 1-ام اي �صولو�صنز - منطقة ح��رة -  اىل 
عبا�صبور  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات ايران - فرع �صارع 
ال�صيخ زايد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
مببلغ وقدره )5.980.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاأخريية  9% من تاريخ ال�صتحقاق  وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.15 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة  املوافق  2018/4/10   يوم الثالثاء   
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة  مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/423  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- موؤ�ص�صة م�صطفى كامل الربيري ملقاولت التك�صية والر�صيات 2-ا�صرف 
اأمني حممد بكر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ايه ام �صي للحماية - �ض ذ م م وميثله / 
عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
ال�صيكني  قيمة  دره��م   82000 وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  مت�صامنني  متكافلني  عليهما 
املرتدين وامل�صلمني للموكلة عن اعمالها يف امل�صروع مو�صوع التعاقد والزام املدعي عليها الوىل 
املدعية  املرتتبة  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 39.191.35 درهم ر�صيد م�صتحقات  بان  منفردا 
وامل�صاريف  والر�صوم  الطرفني  بني  التعاقد  مو�صوع  امل�صروع  اعمال  عن  عليها  املدعي   بذمة 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2018/4/10  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/562  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- اي ا�ض اي تي ايه ئي منطقةحرة - ذ م م 2-فرع �صركة اآي اإ�ض اآى 
تي ايه اى 3-ماهي�ض فايدياناتان اينيكل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�صركة 
حمدان   / وميثله  و�صريكه  خياري  احمد  طه  ل�صحابها  الكمبيوتر  مل�صتلزمات  العربية 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام  عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي - قد 
املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم بان يدفعوا للمدعية  مبلغ وقدره )7.821.989 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق  وحتى ال�صداد 
امل��واف��ق  2018/4/9  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة  ي��وم الث��ن��ني   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�صة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3973  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ري��د ���ص��ت��ارووك ك��وم م د م ���ض 2-م��اري��ك ه��وج ميتالند والكر 
تنفيذ  لعمال  وود  ت��رو  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  كيبول�صكي  3-�صيال 
اأقام  ق��د  امل��ط��وع    / عبدالرحمن ح�صن حممد  م وميثله  م  ذ   - ال��داخ��ل��ي   الت�صميم 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والنفراد مببلغ 
وقدره )240000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ 
ال�صتحقاق  وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�صة يوم الثنني  املوافق  2018/4/9  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2628  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- كومبا�ض اأو�صني لل�صحن - �ض ذ م م 2-كومبا�ض اأو�صن لل�صحن 
�ض ذ م م منطقة حرة جبل علي 3-�صوبرمي فوود �صريفي�ض - م م ح  جمهويل حمل 
���ض ذ م م   قد  ت��ي ميدل اي�صت للتجارة العامة -  ب��ي  امل��دع��ي/ اي  الق��ام��ة مب��ا ان 
 2017/140 رقم  التحفظي  احلجز  الغاء  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
حجز حتفظي با�صرتداد حمجوزات والزام املدعي عليهم مببلغ )670282.80 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  
2018/4/11  ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/175  جتاري جزئي              

كوميت    - ال�صياحي  لال�صتثمار  املتو�صطية  ال�صركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ من�صور بن حامد بن حمدان ال عيا�ض 
الغامدي وميثله / را�صد عبداهلل علي هوي�صل النعيمي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة  ف�صخ عقد بيع والزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50.000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�صة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2018/4/11  
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/933   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ماك ليد �صاينز - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/احلبتور ليتون - �ض ذ م م وميثله / علي ا�صماعيل 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اجلرمن  ابراهيم 
طالب  اىل  دره��م   )67687.46( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�صخ عقد البيع مو�صوع الدعوى.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/483  جتاري كلي               
اىل اخل�صم املدخل / 1- �صونديب جوبال هازاري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�صركة دوت�ض 2 بي يف )ات�ض ار �صي كيميكالز بي يف �صابقا( وميثلها / �صتيفن بيرت ويلكز 
وميثله / �صيخة احمد عبداهلل �صلطان - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها  الثانية ممثلة يف �صخ�ض املدعي عليه الأول ب�صفته امل�صفي املعني 
بان توؤدي لل�صركة املدعية مبلغ وقدره  389217.09 دولر امريكي واملعادل ملبلغ وقدره 
لها  املحاماة.   وح��ددت  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  والر�صوم  اإم��ارات��ي  دره��م   1430450
 Ch2.E.22 جل�صة يوم الربعاء   املوافق  2018/4/11   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/881 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- 3 �صكوير للت�صميم الداخلي - �ض ذ م م جمهول 
م  م  ذ  �ض   - رينتال  ك��ار  التنفيذ/باحل�صا  ان طالب  القامة مبا  حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - لوتاه  عبدالرحمن  علي  /ح�صني  وميثله 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )102034(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/222  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-الن �صوران�صون ب�صفته مدير و�صريك يف �صركة النيل لل�صرافة 
- فرع دبي  2-ك��اوه حممد بهلول زاده ب�صفته مدير ظاهر يف �صركة النيل لل�صرافة 
- فرع دبي - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ النيل لل�صرافة - فرع دبي )�صركة 
عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�صويدي  �صاملني  ب��ن  حممد  علي  وميثله/حمد  ب�صيطة(  تو�صية 
 2016/1111 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  بتف�صري  املطالبة  ومو�صوعها   الدعوى 
جتاري كلي - والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  
اأو  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض   2018/4/22
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/970  احوال نف�ص م�شلمني 

ب��دوي  جمهول حمل  عبداللطيف  1- ح�صام عبداحلكيم   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ نيفني عبداحلليم ال�صيد ح��ج��ازي   ق��د 
ومتعه  ع��دة  ونفقة  �صداق  وموؤخر  ط��الق  اثبات  دع��وى  ومو�صوعها  الدعوى 
واثبات ح�صانة ونفقة حم�صون ونفقة ح�صانة وم�صكن ح�صانة و�صداد الر�صوم 
املدر�صية.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/4/15  ال�صاعة 8.30 
�ض بالقاعة رقم )9( يف مبنى الأحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
 يف الدعوى  رقم 2018/141 جتاري كلي   

املدعي : م�صرف الهالل - �ض م ع 
املدعي عيه : اميتا اجروال ار ام جوبتا ، ب�صفته كفيال �صخ�صيا للمدعي عليها الوىل / النبيل للمالحة 
والمداد - ذ م م - "يعلن اخلبري الدكتور / عقيل حممد هادي ح�صن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي 
البتدائية  يف الدعوى رقم 2018/141  جتاري كلي ، واملقامة من املدعي/ م�صرف الهالل - �ض م ع  وتنفيذا 
للمهمة فان املدعي عليه  ال�صيدة / اميتا اجروال ار ام جوبتا ، ب�صفته كفيال �صخ�صيا للمدعي عليها الوىل 
/ النبيل للمالحة والمداد - ذ م م  - مدعوة حل�صور الجتماع اخلربة امل�صرفية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء  املوافق 2018/4/11 م يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر والن�صف ظهرا موعدا 
لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية الو�صل بزن�ض �صنرت - بجوار  فندق 
جي 5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 27 - الطابق التا�صع - مكتب رقم 902 رقم مكاين : 94178 32428   
، واإح�صار جميع الأوراق وامل�صتندات التي توؤدون  لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اعاله 

تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�شريف 
د - عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
  بالدعوى  رقم   2018/11 نزاع تعيني خربة عقاري - دبي

املتنازع �صده : علي ر�صا ر�صا كدخدائي 
العنوان : جمهول حمل القامة 

من  �صدكم  واملرفوعة  اعاله  بالق�صية  ح�صابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
ميثلكم  من  او  مكلفون   فانتم  وعليه   ، الكتبي  �صيف  احمد  دروي�ض  را�صد   / املتنازع 
ال�صاعة  املوافق 2018/4/7  ال�صبت  يوم  واملقرر عقده  اجتماع اخلربة  قانونا بح�صور 
2018/4/7 ال�صاعة 12 ظهرا ، وذلك مبقر مكتبنا يف  )دبي - �صارع ابوبكر ال�صديق 
- مكز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 5BG - 5( -  يرجى احل�صور باملوعد واملكان 
تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  واح�صار  املحدد 
 - قانون  لها  املخولة  لل�صالحيات  وفقا  اعمالها  �صتبا�صر  اخلربة  فان  احل�صور  عن 

لال�صتف�صار ب : 050-6317417
اخلبري احل�شابي 
ناهد  ر�شاد حممد      

اعالن بالن�شر
 للح�شور اأمام  اخلربة 

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليهم / 1-وينيكا ديلونا النو   2- فيليب ابوردو النو 
نعلمكم بان املدعي / �صركة امل�صتقبل لتح�صيل الديون - ذ م م 

يف الدعوى رقم 2018/1309 الدائرة املطالبات الب�صيطة  
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

الزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامم ب�صداد مبلغ 20000 درهم مع الفائدة القانونية بن�صبة 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام ، والزام املدعي عليهم بالر�صوم واملنا�صب من الر�صوم 

الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   154 رقم  الب�صيطة  املطالبة  دائرة  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا لها  او بوا�صطة وكيل معتمد  البتدائية �صخ�صيا 
كافة امل�صتندات ، وذلك يوم املوافق 2018/4/23 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات 

القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/557 جتاري جزئي   

املرفوعة من املدعي : بنك دبي ال�صالمي 
اىل املدعي عليه : علي ابراهيم ح�صن عمران 

 182.946.58 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت 
درهم والزمته بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن 
و�صتتخذ بحقكم  اليه  امل�صار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  وبوات هذا   ،

اليجراءات القانونية لتنفيذه �صدكم . 
مكتب اإدارة الدعوى  

    االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل    
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العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/7477  عمايل  جزئي 
القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ت�صابيح  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2017/11/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
امل��ح��ك��م��ة ومبثابه  بحكمت  امل���ب���ارك  ب�صري  ل�����ص��ال��ح/م��ع��ت��ز حم��م��د  اع���اله  امل���ذك���ورة 
وتذكرة  دره��م   )57049( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  احل�صوري 
العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه. حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/7383  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- نيو ال�صبلي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ح�صني  اخرت  املدعي/حممد  ان  مبا 
بتاريخ 2017/12/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/حممد اخرت ح�صني بالزام 
ت���وؤدي للمدعي مبلغ وق���دره )7.166( دره��م وت��ذك��رة ع��ودة اىل  ب��اأن  امل��دع��ى عليها 
موطنه على الدرجة ال�صياحية عني او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحب عمل اخر 
مبثابة  حكما  منها.  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من  باملنا�صب  والزمتها 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1976  عمايل جزئي

جمهول  ذ.م.م  لالت�صالت  اي  ال  اي  تي  ا���ض  تي  ام  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي / ع�صام رجب ال�صامي حممد قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )36000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB991367445AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000(
08.30 �ض  ال�����ص��اع��ة     2018/4/10 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3910  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- �صاين يونيفرز للخدمات الفنية والتنظيف �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/للني باتينو اوكوى  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5750( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )673( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/871  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- يف بي ان لتجارة القم�صة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   ق��د  ب�صري   حممد  امتياز  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6310( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )720( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/184  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تور كيرتجن �صري في�صيز  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بابر علي حممد وليت �صاكر  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13384 درهم( وتذكرة عودة مببلغ   )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB991143045AE.وحددت لها 
  ch1.A.2:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/4/17 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2522  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صي ار ائي 8  �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ج��وي��ا   دي  فيال�صينور  رودام���ا   /
مب�صتحقات عمالية وقدرها )180486 درهم( وتذكرة عودة مببلغ   )2000( درهم 
لها  ال�صكوى:MB180774688AE.وحددت  رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
  ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2018/4/4 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1143  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فندق تامي ا�صكوير جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
املطالبة مب�صتحقات  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  �صاجاو لبريا  قد  كاريني 
عمالية وقدرها )6255 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1400( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف يف ال�صكوى رقم:AE991339011MB.وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2018/4/10 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�صري 

مدة العالن .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3059  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صعيد الرا�صدي للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �صالح حممد حممود حممد عبداملوىل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )12606 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
ال�صكوى:MB181083560AE.وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
  ch1.A.4:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/4/8 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1970  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املون لتجارة املعادن  �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �صاجد حممود ر�صا حممد عابد ر�صا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15168 درهم( وتذكرة عودة مببلغ   )2000( 
ال�صكوى:MB180132369AE.وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم 
  ch1.A.2:لها جل�صة يوم الحد املوافق 2018/4/22 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3084  عمايل جزئي

القامة  �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل  البناء   مل��ق��اولت  / 1-فو�صى  عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي / حممد عارف فقري حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )28570 درهم( وتذكرة عودة مببلغ   )1000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb181252956ae.وحددت لها 
  ch1.B.10:جل�صة يوم الحد املوافق 2018/4/15 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1944  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  التنظيف   ر�صيد للخدمات  املدعي عليه / 1-خالد  اىل 
القامة مبا ان املدعي / غ�صنفر علي عبدالغفور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )62417 درهم( وتذكرة عودة مببلغ   )2000( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB180000826AE.وحددت لها 
  ch1.B.10:جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/4/19 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/286  عمايل جزئي

والر�صيات  احل���وائ���ط  تبليط  لع��م��ال  ال���زرق���اء  1-���ص��م��اء   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / ب��ه��ول ب��اه��راي��ت�����ص��ي  ق���د اأق���ام 
 12275( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب���ب���ل���غ   )2000( دره�����م وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  ال�صكوى:MB991099805AE.وحددت 
2018/4/8 ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة العالن .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11541  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ال�����ص��ام��خ خل���دم���ات ت��ن��ظ��ي��ف امل���ب���اين ��������ض.ذ.م.م جمهول 
ال����ص���الم حم��م��د عبدالر�صيد   زاه����د  امل���دع���ي / حم��م��د  ان  الق���ام���ة مب���ا  حم���ل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م  ع��ودة مببلغ   )2000(  وت��ذك��رة  دره���م(   8191(
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  ال�صكوى:MB178366447AE.وحددت 
2018/4/17 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�صطب .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2668  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كافالو كوليك�صن ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ هند العود لتجارة العطور وميثله:ماجد �صعيد حمد اجلالف ال�صويهي  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )200000 درهم( 
لها  ال�صكوى:MB179228444AE.وحددت  رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
  ch1.A.5:جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2018/4/17 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2445  عمايل جزئي
التجميل جمهول  وم�صتح�صرات  ال�صعر  لتجارة  ديفا  1-اون��ا   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي / ال�صيد ال�صيد عبدالقادر ابو عمر  قد 
درهم(   65734( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
ال�صكوى  وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ وق���دره )2500( دره���م وب��ال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف يف 
املوافق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  رقم:MB180739376AE.وحددت 
2018/4/30 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/773  جتاري كلي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ن��وح ب��ن م�صلم ب��ن ���ص��امل امل��ط��ريف جم��ه��ول حم��ل القامة 
�صفقت  وميثلها/حممد  ����ض.ذ.م.م  ال�صيارات  لتاأجري  املدعي/�صبريت  ان  مبا 
عبا�ض غالم حممد مرزا قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ 
املوافق:2018/4/10  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  دره��م.وح��ددت   )2960( وق��دره 
ال�صاعة:08:30�ض بالقاعة:ch.1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/165  جتاري كلي

������ض.ذ.م.م  جمهول  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  فاليو  / 1-  فوك�ض  امل��دع��ي عليه  اىل 
امل�صلحة قد  النجارة  ملقاولت  الفغان  �صم�ض  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)753.932( درهم + الفائدة القانونية والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق  2018/4/15   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/511  مدين جزئي

الق��ام��ة مبا  احمد  جمهول حمل  �صليم  احمد  1-  من�صور   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام  ان املدعي/ ا�صماء ا�صماعيل قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )16666( درهم والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة 
 Ch 2.D.19 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق  2018/4/10    يوم الثالثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�صة  للمحكمة  او م�صتندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2566  مدين  جزئي 

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  خان  علي  عليه/1-جوناثن  املحكوم  اىل 
الدعوى  بتاريخ 2018/3/14  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
بان  املدعي عليه  بالزام  ف��اروق جربا حوا  املذكورة اعاله ل�صالح/مازن 
يوؤدي للمدعي مبلغ )38000( درهم ثمانية وثالثون الف درهم والزمته 
ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  امل�صاريف. 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/843   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �صده/1- عي�صى حممد عبداهلل لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/وكالة ا�صفار لل�صفريات - 
اأق���ام عليك الدعوى  ذ م م وميثله / را���ص��د ع��ب��داهلل علي ب��ن ع��رب  ق��د 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )216281( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/828   تنفيذ جتاري  

 - البلو�صي  ابراهيم  حممد  عبدالرحمن  حنيفة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�صالمي - �ض م ع 
اأق����ام عليك  ومي��ث��ل��ه / اح��م��د م��ه��ري خمي�ض ع��ب��ي��د ب��ن م�����ص��ح��ار - ق��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)182464.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/1055   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- توب كمونيكي�صن للهواتف - �ض ذ م م 2-�صماز حمي 
التنفيذ/اك�صيوم  ان طالب  القامة مبا  فالبيل  جمهويل حمل  الدين 
 - بن م�صحار  احمد مهري خمي�ض عبيد   / م وميثله  م  ذ  �ض   - تيليكوم 
بالت�صامن  املذكورة اعاله والزامكم  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
طالب  اىل  دره��م   )1193594( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والتكافل  
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/988   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- �صيل �صتي انرتنا�صيونال - �ض ذ م م 2-نزير ميتي 
تيليكوم  التنفيذ/اك�صيوم  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  فايال  
اأقام  قد   - بن م�صحار  احمد مهري خمي�ض عبيد   / م وميثله  م  ذ  �ض   -
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )156895( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8918 /2018 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليه:  ادوارد مرهج    .  

درهم   )75،993.97( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 10761/ خ�صو�صي /6/ ابوظبي ( من نوع 
) جيب جراند �صريوكي ا�ض ار ت  _  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
) رقم ) 8238 /2018 

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها:  جالك�صي لتاأجري ال�صيارات واحلافالت       .  

درهم   )63،933.65( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 74586/ خ�صو�صي /B/ عجمان ( من نوع 
) كيا كرنفال  _  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8239 /2018 (

املنذر : حبيب بنك اي جي زيوريخ  .
املنذر اإليها :  فيم�ض لتجارة البال�صتيك ذ.م.م  .  

درهم   )24،284.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  97801/ خ�صو�صي /12/   ( رقم  ال�صيارة  التنفيذية على 
نوع )  تويوتا هاي�ض _  فان �صحن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8236 /2018 (

املنذر: م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها:  الدولفني لتاأجري ال�صيارات       .  

درهم   )39،609.28( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 64320/ خ�صو�صي /1/ ال�صارقة ( من نوع 
) ني�صان التيما  _  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8920 /2018 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها :  زينب �صفريوي   .  

درهم   )52،206.40( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  56180/ خ�صو�صي /10/   ( رقم  ال�صيارة  التنفيذية على 
نوع ) جيب كومبا�ض  _  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 9139 /2018 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليه:  حممد �صاكر علي �صرابي     .  

درهم  �صداد مبلغ وقدرة )176،678.36(  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  ابوظبي  15917/ خ�صو�صي /15/   ( رقم  ال�صيارة  التنفيذية على 
نوع ) كاديالك اك�ض تي ا�ض   _  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8240 /2018 (

املنذر: م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها:  احلوله للنقليات        .  

اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )357،575.80( درهم  ينذر املنذر املنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 46285/ خ�صو�صي /A/ را�ض اخليمة ( من 
نوع ) �صكانيا جي 460  _  تريله قالب ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8237 /2018 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها:  ركن النجاح لتاأجري ال�صيارات      .  

درهم   )28،888.74( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 87937/ خ�صو�صي /ابي�ض/ ال�صارقة ( من 
نوع ) تويوتا ياري�ض _  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8922 /2018 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليه :  حممد زي�صان را�صد   .  

درهم   )38،597.40( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  ( من  دبي   /I/ 90477/ خ�صو�صي  ( ال�صيارة رقم  التنفيذية على 
SRX كاديالك  _  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8919 /2018 (

املنذر:  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي 
املنذر اإليه :  بلقي�ض ماين خان حممد ح�صني   .  

درهم  وق��درة )185،797.49(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 60104/ خ�صو�صي /R/ دبي ( من نوع ) 
لكز�ض اي ا�ض 350  – �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8921 /2018 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليه :  طارق �صحاده ن�صر الدين  .  

درهم   )71،760.46( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 I  ( نوع  ( من  دبي   /J/ التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 84626/ خ�صو�صي
بي ام دبليو 520 _  �صالون ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

اإنذار عديل بالن�شر
رقم ) 8926 /2018 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي ال�صالمي 
املنذر اإليها :  مهره حمد حممد مطر الكتبي   .  

درهم  اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )144،220.72(  ينذر املنذر املنذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
38194/ خ�صو�صي /S/ دبي ( من نوع )  ال�صيارة رقم )  التنفيذية على 
املنذر مع حفظ  ا�صتي�صن ( واملمولة ل�صاحلكم من قبل  ني�صان باترول  _  

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/461 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- حممد امني مهر الدين جمهول حمل القامة مبا 
التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  التنفيذ/فالدمري بويكو قد  ان طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )47665( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/951 تنفيذ جتاري
القامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �صيبينج  بلوبيل  املنفذ �صده/1-  اىل 
������ض.ذ.م.م  ���ص��ريف��ي�����ض  �صيب�ض  التنفيذ/ويلهيلم�صن  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
وميثله:خالد كنلدر عبداهلل ح�صني قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )489679( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1021 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة الطريق البحري لل�صحن �ض.ذ.م.م رخ�صة  
81646 جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/احلقوق الدولية 
ح�صني  عبداهلل  كنلدر  وميثله:خالد  قانونيون  وم�صت�صارون  حمامون 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )122420( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/657  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ديبال جاغات بريادار�صنا بيالنا  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ب�صت فاليو لتاأجري ال�صيارات ونقل الركاب �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره��م   )10920( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق  2018/4/10   ال�صاعة 8.30 �ض 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/907  تنفيذ عمايل 
ان  ان��رت جلف ميديا جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
اأقام  عليك الدعوى  طالب التنفيذ/هي�صيل مي�صينا ايفاجنيلي�صتا  قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22308( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1810( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/782  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- مطعم جنف )ف��رع( جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�صاجنو بارام  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )10042( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )923( درهم ر�صوم خلزينة 
التنفيذية بحقك يف  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان 
تاريخ ن�صر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/511  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- عبد الروؤوف عبد احلكيم خلدمات حتميل وتفريغ 
الب�صائع �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مدثر 
ح�صني حممد ح�صني  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6920( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )766( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/845  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  علي  ه��ادف  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ثاقب ح�صني خادم ح�صني  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6360( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )720( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/823  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/1- بيت جدودنا م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/اليا�ض �صمري جبور وميثله:امل عمري ال�صبيعي  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )121621( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/257  احوال نف�ص م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- احلاج �صايو الزوبري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
وطالق  زوجية  بنفقة  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عتوم   هناء 
�صداق  وم��وؤخ��ر  ع��دة  ونفقة  متعة  نفقة  ح�صانة  ونفقة  ح�صانة  واث��ب��ات  لل�صرر 
وتوفري م�صكن مالئم مع تاأثيثه ودفع فواتري الكهرباء واملاء والنرتنت ونفقة بنوة 
وا�صتخراج اقامة للمدعية. وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�ض املوافق  2018/4/12   
ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/769  جتاري جزئي 

جمهول  ذ.م.م  التجارية  للو�صاطة  انرتنا�صيونال  عليه/بريورتي  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  موتريجا  كومار  املدعي/اميت  ان  مبا  القامة  حمل 
امل��دع��ي ع��ل��ي��ه مب��ب��ل��غ وق����دره )30687( درهم  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
والزامها  التام  لل�صداد  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة  املدعي  ل�صالح 
امل���واف���ق:2018/4/25  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�صة  وامل�����ص��اري��ف.وح��ددت  بالر�صوم 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة:ch.1.C.13 لذا  ال�صاعة:08:30�ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ص الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12292 بتاريخ 2018/4/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/651  جتاري كلي
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�شمن جل�شات قرائية وور�ض تفاعلية

»الإماراتي لكتب اليافعني« يحتفل مع ال�شغار باليوم العاملي لكتاب الطفل 

�شامل القا�شمي ي�شهد انطالق الدورة الثامنة من ملتقى ال�شارقة للخط 

•• ال�ضارقة-الفجر:

ان��ط��الق��اً م���ن روؤي���ت���ه ال�����ص��اع��ي��ة اإىل اإب����راز 
اأهمية  على  والتاأكيد  الأطفال،  كتب  اأهمية 
الأطفال  م��ع  يتنا�صب  قيم  حم��ت��وى  وج���ود 
لكتب  الإماراتي  املجل�ض  احتفل  واليافعني، 
ال��ي��اف��ع��ني، ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ك��ت��اب الطفل 
يقام  الذي  العاملي  الثقايف  2018، احلدث 
عمالق  ميالد  ذك��رى  م��ع  بالتزامن  �صنوياً 
كري�صتيان  ه��ان�����ض  ال���راح���ل  ال��ط��ف��ل  اأدب 
مع  بالتعاون  اأبريل  من  الثاين  يف  اأندر�صن 

مركز فريي تيلز لالألعاب يف دبي.
قرائية،  ج���ل�������ص���ات  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وت�����ص��م��ن��ت 
العمل  ور���������ض  م�����ن  م���ن���وع���ة  وجم����م����وع����ة 
ا�صتهدفت  ال���ت���ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  والأن�������ص���ط���ة 
الأطفال وقدمت لهم باأ�صلوب يجذبهم اإىل 
البحث عن كل  اإىل  القراءة ويدفعهم  عامل 
ما ينمي مواهبهم وقدراتهم، بالإ�صافة اإىل 
ممتعة  وغنائية  مو�صيقية  ف��ق��رات  ت��ق��دمي 
�صارك بها الأطفال الذين تفاعلوا مع جميع 

الأن�صطة.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م���رية ال��ن��ق��ب��ي، مدير 
حملة »اقراأ، احلم، ابتكر« التابعة للمجل�ض 
احتفالنا  اإن  ال��ي��اف��ع��ني:  لكتب  الإم���ارات���ي 
ال�صنوي باليوم العاملي لكتاب الطفل، يوؤكد 
على التزامنا امل�صتمر يف تعزيز ثقافة القراءة 
خا�صة  وب�صفة  املجتمع  �صرائح  جميع  بني 
فئة الأطفال، من خالل تنظيم العديد من  
املبادرات وور�ض العمل وامل�صاركة بالفعاليات 
اأهدافنا وتطلعاتنا امل�صتقبلية يف  التي تعزز 
القراءة  على  واليافعني  الأط��ف��ال  ت�صجيع 

وجعلها عادة يومية بالن�صبة لهم.
واأكدت النقبي على �صرورة ت�صجيع العاملني 

جت����ارب  خل���و����ض  ال���ط���ف���ل  اأدب  جم�����ال  يف 
جديدة ت�صهم يف تعزيز �صناعة اأدب الطفل، 
وتدعوهم للبحث عن حمتوى جديد وقيم 
معزز بالعديد من الأفكار والقيم الوطنية  
البناء  عملية  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  والإن�����ص��ان��ي��ة 
الفكري لالأطفال، وت�صاعد على اإيجاد جيل 
ال��ث��ق��اف��ات وامل���ع���ارف الأخ����رى  منفتح ع��ل��ى 
التوازن احلقيقي يف ظل  اإيجاد  وق��ادر على 

النفتاح الكبري يف ع�صرنا احلايل.
اليافعني  لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�ض  ودع���ا   
املختلفة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل����ب����ادرات  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ت�صتهدف  ال��ت��ي   ، ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  يف 
الح���ت���ف���ال  اإىل  وال����ي����اف����ع����ني،   الأط�����ف�����ال 

ب����ط����ري����ق����ت����ه����م 
احتفالتهم  وم�صاركة  اليوم  بهذا  اخلا�صة 
على و�صائل التوا�صل الجتماعي با�صتخدام 
لكتاب  العاملي_   _ التايل# اليوم  الو�صم 

_ الطفل.
وقالت فاطمة املدين، موؤ�ص�ض مركز فريي 
م�صوؤوليتنا  م��ن  ان��ط��الق��اً  ل��الأل��ع��اب:«  تيلز 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ودورن�������ا امل��ه��ن��ي ال�����ص��اع��ي اإىل 
وتوفري  بهم  والهتمام  الأط��ف��ال  احت�صان 
تعاوننا مع  ل��ه��م، ج��اء  اآم��ن��ة  اإب��داع��ي��ة  بيئة 
لنكون  اليافعني   لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�ض 
القراءة  ع��ادة  تعزيز  وم��وؤث��ر يف  فاعل  ج��زء 
بني ال�صغار واإدخال املتعة والفرح يف قلوبهم 

داخلية  لعب  وم��راف��ق  اآم��ن��ة  ظ���روف  �صمن 
والتعبري  طاقاتهم  اإخ��راج  لالأطفال  ت�صمح 

عن هواياتهم املختلفة«.
لهذا  الطفل  لكتاب  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  وي��رع��ى 
اليافعني،  لكتب  الالتيفي  املجل�ض  ال��ع��ام، 
اأطفال العامل مل�صقاً بعنوان » يف  اإذ يهدي 
الالتيفية  للكاتبة  يكرب«  ال�صغري  الكتاب، 
بيرت�صون،  رينيه  ور�صوم  زان��دي��ري،  اإيني�صا 
ويت�صمن املل�صق ر�صالة حول اأهمية القراءة 
بناء وتعزيز قدراتهم ومعارفهم  ودورها يف 
الإماراتي  املجل�ض  امل��ج��الت.وي��ع��د  �صتى  يف 
املجل�ض  من  الوطني  الفرع  اليافعني  لكتب 
وه��و منظمة غري  اليافعني،  لكتب  ال��دويل 

الأ�صخا�ض  م��ن  عاملية  �صبكة  متّثل  ربحية 
ح��ول ال��ع��امل مم��ن ت��ع��ّه��دوا ب��ت��اأم��ني الكتب 
لالأطفال، وت�صعى هذه املنظمة اإىل الرتويج 
ل��ل��وع��ي ال��ع��امل��ي م��ن خ���الل ك��ت��ب الأطفال 
ذات  الكتب  اإىل  الو�صول  اإمكانية  ومنحهم 
بالإ�صافة  العالية،  والفنية  الأدبية  املعايري 
الالزمني  وال���ت���دري���ب  ال���دع���م  ت���اأم���ني  اإىل 
ل��ل��م��وؤل��ف��ني وال���ر����ص���ام���ني امل��ه��ت��م��ني ب����اأدب 
لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�ض  ويعمل  الأط��ف��ال، 
ال��ي��اف��ع��ني ع��ل��ى ���ص��م��ان و���ص��ول ال��ك��ت��ب اإىل 
اأيدي الأطفال، كما ي�صجع على ن�صر وتوزيع 
ال��ك��ت��ب ذات ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ال��ي��ة، وي��ع��م��ل على 

ترويج القراءة وكتب الأطفال. 

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  كرمية  برعاية 
الأعلى  املجل�ض  القا�صمي ع�صو  بن حممد  �صلطان 
حاكم ال�صارقة .. �صهد ال�صيخ �صامل بن عبدالرحمن 
اأم�ض  م�صاء  احل��اك��م  �صمو  مكتب  رئي�ض  القا�صمي 
الثامنة من ملتقى  ال��دورة  الأول انطالق فعاليات 
الثقافة ممثلة  دائرة  الذي تنظمه  ال�صارقة للخط 
مبنطقة  اخل��ط  �صاحة  يف  الثقافية  ال�صوؤون  ب���اإدارة 
قلب ال�صارقة حتت �صعار » جوهر » مب�صاركة 227 
فني.ويحمل  عمل   500 يقدمون  وفنانا  خطاطا 
العديد   « جوهر   « الثامنة  دورت���ه  يف  امللتقى  �صعار 
اإىل فحوى  ي��رم��ز  ال������دللت وامل���ع���اين ح��ي��ث  م���ن 
الأ���ص��ي��اء وم�����ص��م��ون الأف���ك���ار ول���ب ال�����ص��يء وقلبه 
وللجوهر جتلياته املتعددة واملعاين جواهر الكلمات 
ق�صدها  الأ�صياء  وجوهر  اللغة  جواهر  واحل���روف 
الأ�صياء  ه��ذه  ن�صغ  وك��اأن��ه  وكيانها  ماهيتها  و�صبب 
بن  �صامل  ال�صيخ  .وجت��ول   « املعنى  يك�صبها  ما  وه��و 
املعر�ض  واأق�����ص��ام  اأروق���ة  يف  القا�صمي  عبدالرحمن 
ال�صخ�صية  امل��ع��ار���ض  م��ن  ع���ددا  ال���ذي ي�صم  ال��ع��ام 
يعر�صون  واخل���ط���اط���ني  ل��ل��ف��ن��ان��ني  واجل���م���اع���ي���ة 
م���ن خ���الل���ه جت��ارب��ه��م ال��ف��ن��ي��ة يف خم��ت��ل��ف اأن�����واع 
ويقدمون  وال��ف��ن��ون  احلديثة  اخلطية  الجت��اه��ات 
الفنية  التقني والأ�صاليب  مالمح البتكار والتعدد 

والتجارب اخلطية املعا�صرة يف الت�صكيل.
جمعية  ع��ن��د  احل��اك��م  �صمو  مكتب  رئ��ي�����ض  وت��وق��ف 
الإم�����ارات ل��ف��ن اخل���ط ال��ع��رب��ي وا���ص��ت��م��ع اإىل �صرح 

ودللتها  وم��ع��ان��ي��ه��ا  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال  ح���ول  واف 
وم�صامينها والتي اأبدعتها اأنامل اإماراتية.

واألقى حممد اإبراهيم الق�صري مدير اإدارة ال�صوؤون 
قال  املنا�صبة  بهذه  كلمة  الثقافة  بدائرة  الثقافية 
فيها : جتتمع اليوم يف ال�صارقة روائع فنون اخلط 
اأبرز  با�صت�صافة  امليدان احلافل  العربي �صمن هذا 
مبدعي فن اخلط والذي بات بعد مرور 16 عاما 
م���ن ان��ط��الق��ت��ه احل����دث ال��ف��ن��ي احل��ا���ص��ن لأج���در 
ال��ت��ج��ارب ال��ف��ن��ي��ة يف اخل���ط ال��ع��رب��ي ويف الإب�����داع 
�صمن  احل���رف  ي��ت��ن��اول  ال���ذي  امل��ع��ا���ص��ر  الت�صكيلي 
خمتلف اللغات يف العامل اإنه ملتقى ال�صارقة للخط 
عامني  كل  ال��دوري  بانعقاده  لقاءاتنا  ير�صخ  ال��ذي 
وامللتقى يف هذا العام يقام حتت �صعار »جوهر« هذا 
وفكري  فني  ان��ط��الق  حمطة  ي�صكل  ال��ذي  املفهوم 
اأنحاء عربية وعاملية  اإىل  للم�صاركني ممن ينتمون 
العربي  اخل����ط  ���ص��اح��ة  م���راف���ق  �صتحت�صن  ح��ي��ث 
القا�صمية  واجل��ام��ع��ة  ل��ل��ف��ن��ون  ال�����ص��ارق��ة  وم��ت��ح��ف 
500 عمل خطي  وواجهة املجاز املائية لأكرث من 

وفني.
بهذه  للخط  ال�صارقة  ملتقى  اإن  الق�صري:  واأ�صاف 
�صلبة  بقاعدة  متتعه  يوؤكد  ال�صياق  وه��ذا  ال�صورة 
ث��م��رة روؤى  امل��ت��وا���ص��ل ذل���ك لأن���ه  ب��ال��ن��ج��اح  ويب�صر 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة فمنذ 
برعايته  ينعم  وامللتقى  الأوىل  التاأ�صي�ض  حلظات 

ال��ك��رمي��ة وم��ت��اب��ع��ت��ه ل��ي��ح��ق��ق ع��ل��ى م����دى دورات�����ه 
ت�صكل جزءا  والتي  املرجوة منه  الأه��داف  املتعاقبة 
ه��ام��ا م��ن امل�����ص��روع ال��ث��ق��ايف يف ال�����ص��ارق��ة وحوارها 
الفعل  العامل فال�صارقة ومن خالل  احل�صاري مع 
الثقايف الذي توؤديه يف خمتلف جوانب احلياة فيها 
الدولية  امل��ح��اف��ل  يف  ال��ك��ربى  بالفعاليات  م��ت��وج��ا 
واملحلية اإمنا تعزز تطلعاتها يف اإثراء ورفد احل�صارة 
الإن�صانية عرب املعرفة والإب��داع يف ح�صرة م�صاعل 

التنوير وذلك انطالقا من الهتمام بالإن�صان فيها 
والتفكر العميق باآفاق م�صتقبله.

الدكتور  األ��ق��اه��ا  كلمة  التحكيم  للجنة  ك��ان��ت  كما 
ال�صارقة  اإم��ارة  احت�صان  فيها  ثمن  فتيني  عبداهلل 
جعلها  مما  والفني  الثقايف  الن�صاط  اأوج��ه  ملختلف 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  وامل��ب��دع��ني  للمثقفني  ق��ب��ل��ة 
املبادرات  من  للعديد  وتقدميها  والفنية  الثقافية 
والأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا الأث����ر ال��ب��ال��غ يف خدمة 

املثقفني والفنانني العرب.
لالأعمال  ال��ف��ن��ي��ة  ب��امل�����ص��ت��وي��ات  ال��ل��ج��ن��ة  واأ�����ص����ادت 
ال����دورة احل��ال��ي��ة مم��ا �صعب عملية  امل��ع��رو���ص��ة يف 

اختيار الأعمال الفائزة.
من  ع��دد  اإىل  تقريرها  خ��ت��ام  يف  اللجنة  وخل�صت 
من  ك��ل  يف  ج��وائ��ز   5 تخ�صي�ض  منها  ال��ت��و���ص��ي��ات 
واخلط  الأ���ص��ي��ل  العربي  اخل��ط  امل�صابقة  حم��وري 
الت�صكيلي املعا�صر واإ�صافة حمور جديد للم�صابقة 

وهو اخلط العربي اجلرافيكي.
القا�صمي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب���ن  ���ص��امل  ال�����ص��ي��خ  وك����رم 
الفائزين بهذه الدورة وجاءت كالتايل: توج حممد 
ال�صارقة  ملتقى  بجائزة  �صوريا  من  احل��داد  ف��اروق 
ب��ج��ائ��زة الجت�����اه الأ�صيل  ال���ك���ربى وف����از  ل��ل��خ��ط 
امل��م��ل��ك��ة العربية  اآل ر����ص���وان م��ن  ك��ل م���ن: ح�����ص��ن 
ال�صعودية ومهند جابر ال�صاعي من �صوريا، وحاكم 
غ��ن��ام م��ن ال���ع���راق ون����ال ج��ائ��زة ال��ف��ن��ون احلديثة 
من  يون�ض  الدين  �صياء  و�صام  م��ن:  كل  واملعا�صرة 
اجلمني  وعمر  جوهر،  جميلة  والدكتورة  ال��ع��راق، 
اخلا�صة  التحكيم  جلنة  ج��ائ��زة  ون��ال��ت  تون�ض  م��ن 
امللتقى  �صاملني.وكرم  فاطمة  الإم��ارات��ي  باخلطاط 
اخل��ط��اط عثمان طه  م��ن:  ك��ال  الثامنة  دورت���ه  يف 
ال�صريف،  امل�صحف  خطاطي  بعميد  يلقب  ال���ذي 
النبوية فكتب  املدينة  كاتبا مل�صاحف  اأ�صبح  والذي 
اأرب���ع���ة م�����ص��اح��ف، ط��ب��ع م��ن��ه��ا م��ا ي��زي��د ع��ن مئتي 
م��ل��ي��ون ن�����ص��خ��ة وال��ربوف��ي�����ص��ور م�����ص��ط��ف��ى اأوغ����ور 

التاريخي  التطور  على  اهتمامه  ركز  ال��ذي  درم��ان 
للفنون اخلطية الأ�صيلة، حيث قام بتاأليف خم�صة 
فيني�صيا  والدكتورة  املجال  هذا  يف  كتابا،  وع�صرين 
املقتنيات  جمموعات  على  والقيمة  امل�صوؤولة  بورتر 
الفنية الإ�صالمية اخلا�صة بالعامل العربي وتركيا 
يف املتحف الربيطاين، جلهودها الكبرية يف تطوير 
ال�صرق  وامل��ع��ا���ص��ر يف  ال��ف��ن احل���دي���ث  جم��م��وع��ات 
فعالياته  ت�صتمر  ال��ذي   - امللتقى  الأو�صط.وينظم 
وور�صة  معر�ض  بني  فعالية   200  - يونيو   2 اإىل 
وخم�صمئة  الدولية،  الندوة  عن  ف�صال  وحما�صرة 
وت�صعة اأعمال فنية، وي�صت�صيف 227 م�صاركا من 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ال��ع��امل منها  دول  خمتلف 
وم�صر  ولبنان  ال�صعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
واملغرب وفرن�صا واأملانيا واأمريكا واليابان مب�صاركة 
العام  املعر�ض  يف  ي�صارك  وت�صكيليا  خطاطا   142

مبتحف ال�صارقة للخط.
�صهد حفل انطالق امللتقى .. ال�صيخ حممد بن �صقر 
رئي�ض  العوي�ض  حممد  ع��ب��داهلل  و�صعادة  القا�صمي 
رئي�ض  املدفع  جا�صم  خالد  و�صعادة  الثقافة،  دائ��رة 
والدكتور عبيد  وال�صياحي،  التجاري  الإمن��اء  هيئة 
�صيف الهاجري مدير املكتب الإقليمي لالإي�صي�صكو 
اجلامعة  مدير  �صامل  ر�صاد  والدكتور  ال�صارقة،  يف 
العربي  واخلط  الفنون  رواد  من  ونخبة  القا�صمية 
الإعالم  و�صائل  العامل وعدد من  دول  من خمتلف 

املحلية والعاملية.

ثالثة اأع�شاء جدد يف جمل�ض اإدارة ندوة الثقافة والعلوم
•• د.حممود علياء - دبي

عقدت اجلمعية العمومية لندوة الثقافة 
الأول  ام�����ض  اجتماعها  دب��ي  يف  وال��ع��ل��وم 
الثنني املوافق 2 اإبريل 2018 لنتخاب 
وفاز  والعلوم  الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�ض 

فيها كل من:
ب��الل ال��ب��دور،  �صلطان ال�����ص��وي��دي، علي 
د.  الب�صتكي،  عي�صى  د.  ال��ه��ام��ل��ي،  عبيد 
جمال  �صلطان،  عائ�صة  القا�صم،  ���ص��الح 

اخلياط، �صاحلة عبيد، مرمي بن ثاين.
الإدارية  التقارير  اجلمعية  ناق�صت  كما 

واملالية، والأن�صطة الثقافية للندوة.
�صلطان  حت���دث  الف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  ويف 
�صقر ال�صويدي عن اإجنازات ندوة الثقافة 
وال��ع��ل��وم ط����وال ال�����دورة امل��ا���ص��ي��ة، حيث 
اإىل  احل��اج��ة  تلبية  على  ال��ن��دوة  حر�صت 
املعرفة العميقة والثقافة الرفيعة والفن 
اأعوام  الأربعة  بامتداد  فاأقامت  اجلميل، 

الأخرية العديد من الندوات والأم�صيات 
والعلمية  الثقافية  والفعاليات  واملعار�ض 
يف  كبري  بن�صيب  اأ�صهمت  التي  املختلفة 
دب���ي وتر�صيخ  ال��ث��ق��ايف يف  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
م��ف��ه��وم الإب�����داع امل��ت��ف��رد، ح��ي��ث ل ميكن 
ول  وعلم،  ثقافة  دون  تنه�ض  اأن  ل��الأمم 
الأوىل  امل��راك��ز  تت�صدر  اأن  ل��ل��دول  ميكن 
والبتكار  الفكر احلر  ت�صجيع  عامليا دون 

املتميز.
ك��ان��ت حفاوتنا  كما  ال�����ص��وي��دي،  واأ���ص��اف 
بجائزتي را�صد للتفوق العلمي والعوي�ض 
ل��ك��ل موهوب  ل����الإب����داع مب��ث��اب��ة ر���ص��ال��ة 
وم���ب���دع اإم����ارات����ي ك���ي ي��ب��ذل امل���زي���د من 
اجلهد يف عمله حتى ينال �صرف التتويج 

على من�صة التكرمي،
 وبالفعل ا�صتطاعت الندوة اأن تكرم اأكرث 
املختلفة  املجالت  اإم��ارات��ي يف   500 من 
قدموه  مل��ا  نظرا  املا�صية،  ال��ف��رتة  ط��وال 

لوطنهم من علم راق واإبداع.

والعرفان  ب��ال�����ص��ك��ر  ال�����ص��وي��دي  وت���وج���ه 
�صاحب  يف  ممثلة  الر�صيدة  القيادة  اإىل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
ال����وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة،  رئي�ض 

حاكم دبي رعاه اهلل، 
زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
وحكام  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ال��ك��ب��ري للفكر  الإم��������ارات ع��ل��ى دع��م��ه��م 
وال��ع��ل��م والإب������داع لتظل راي���ة الإم�����ارات 

خفاقة.
الدكتور  ل��ل��ن��دوة  الإداري  امل��دي��ر  وت��ق��دم 
���ص��الح ال��ق��ا���ص��م ب��ا���ص��م��ه وا����ص���م جمل�ض 
اجلمعية  لأع�صاء  بال�صكر  ال��ن��دوة  اإدارة 
العمومية لدعمهم املتوا�صل وح�صورهم 
ال����ف����ّع����ال، ول��ل��ج��ه��د امل����ب����ذول م����ن كافة 

موظفي الندوة لإجناح الفعاليات. 
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هذا  حديثها  يف  تقول  كما  �صرياز  ت�صعى  ل 
اإىل مناف�صة اأحد،

 بالرغم من اأن املناف�صة الرم�صانية �صتكون 
ح��ام��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة م�����ص��ارك��ة جن���م���ات ال���درام���ا 
ونادين  ���ص��اب��ا  ن��ي��ك��ول  اللبنانية 
جن����ي����م ون������ادي������ن ال����را�����ص����ي 
و�����ص����ريي����ن ع����ب����دال����ن����ور يف 
واأي�صاً  ج���دي���دة،  اأع���م���ال 
لفالريي  اإط���الل���ت���ني  م���ع 
اأب����و ���ص��ق��را ودان���ي���ال رحمة 
جتاربهما  اأوىل  يف  بعملني 

التمثيلية.
اأن  ����ص���رياز  ت���وؤك���د  ذل�����ك،  اإىل 
ان�����ص��غ��ال��ه��ا ع����ن ال��ت��م��ث��ي��ل لن 
ر  يبعدها عن الغناء، حيث حت�صّ
لأعمال جديدة �صتطرحها بداية 
ال�صيف، م�صرية اإىل اأنها لن تفّوت 
عليها اأي فر�صة منا�صبة تتاح لها.

متثيلية  بطولة  اأول  يف  • ت�صاركني 
ل����ك م����ن خ�����الل م�����ص��ل�����ص��ل )م����وت 
توقيع  ي���ح���م���ل  ال��������ذي  اأم�����������رية( 
ال���ك���ات���ب ط�����وين ���ص��م��ع��ون ومن 

اإنتاج )مروى غروب(،
اأوًل   ويبدو هذا العمل لفتاً 
على م�صتوى العنوان الذي 
يتحدث  وك����اأن����ه  ي���وح���ي 
ع��ن م��وت الأم���رية ديانا. 
هذا  عن  تتحدثني  فكيف 

العمل ودورك فيه؟
- امل�����ص��ل�����ص��ل ���ص��ُي��ع��ر���ض يف 
 ،2018 الرم�صاين  املو�صم 
الليدي  مب����وت  ل���ه  ع���الق���ة  ول 
ديانا، بل اأقّدم فيه دور فتاة ا�صمها 

)اأمرية(.
هذا  يف  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  �صّجعني  وم���ا   
دخول  يف  اأرغ���ب  كنت  اأن��ن��ي  امل�صل�صل 

املجال منذ فرتة،
متثيلية  عرو�صاً  تلقيُت  اأن  و�صبق   
اأّي منها ومل  ع��دة، ولكن مل يلفتني 
ب��ال��ق�����ص��ة. ول��ك��ن م��ع م�صل�صل  اأق��ت��ن��ع 
الو�صع  اخ���ت���ل���ف  اأم������������رية(،  )م��������وت 
فوراً  ال�صخ�صية  اإىل  اجن��ذب��ُت  لأن��ن��ي 

واأحببُتها،

امل�صل�صل  للتجربة.  كثرياً  متحم�صة  باأنني  و�صعرُت   
م���وؤل���ف م���ن ج����زاأي����ن، و���ص��ُي��ع��ر���ض اجل����زء الأول يف 
رم�����ص��ان، وه��و م��ن اإخ����راج ع���ادل ك��ي��وان وي�صاركني 

البطولة املمثل مازن مع�صم.
رم�صان  �صهر  يف  امل�صل�صل  عر�ض  اأن  ترين  هل   •
�صي�صّب يف م�صلحتك، خ�صو�صاً اأن املتابعة الدرامية 

تكون كبرية جداً يف هذا املو�صم؟
- طبعاً.

 ل �صك يف اأن عر�ض امل�صل�صل يف رم�صان ي�صكل اإ�صافة 
اإيّل، ولكن حتى لو اأن امل�صل�صل ُعر�ض خارجه، 

مهّم  لأن��ه  العمل  ه��ذا  يف  مب�صاركتي  �صعيدة  فاإنني 
و�صخم ودوري فيه كبري وجّيد، وه��ذا الأم��ر ي�صكل 

مدعاة فخر يل.
املو�صم  اآج�����اًل خ����ارج  اأم  ع���اج���اًل  ���ص��ُي��ع��ر���ض  ال��ع��م��ل   

الرم�صاين، يف عر�ض ثاٍن على قنوات عدة.

اأم����رية(  )م����وت  م�صل�صل  ع��ر���ض  اأن  ت��ري��ن  األ   •
يف رم�����ص��ان ���ص��ي��ف ذو ح���دي���ن، لأن����ك ���ص��ت��دخ��ل��ني يف 
و�صريين  الرا�صي  ونادين  جنيم  نادين  مع  مناف�صة 
ع���ب���دال���ن���ور، وه����ن جن���م���ات م���ع���روف���ات ب��ي��ن��م��ا اأن���ت 

تخو�صني جتربتك التمثيلية الأوىل؟
اأح��د، لأنني  اأنني �صاأدخل يف مناف�صة مع  اأعترب  - ل 

اأرى اأنني ل اأناف�ض �صوى نف�صي.
 املطلوب مني اأن اأجنح بدوري واأن اأو�صله اإىل النا�ض 
اأما احلكم  اأقوم باملطلوب مني،  واأن  باأف�صل طريقة 

على جتربتي فاأتركه للُم�صاِهدين.

�صقرا  اأب�����و  وف����ال����ريي  رح���م���ة  دان���ي���ي���ال  جت���رب���ة   •
جتربة  ت��دخ��الن  كونهما  جت��رب��ت��ك،  م��ع  تت�صابهان 
املناف�صة  اأن  ت��ري��ن  ف��ه��ل  الأوىل،  ل��ل��م��رة  ال��ت��م��ث��ي��ل 

�صتكون معهما؟
اأفكر �صوى بنف�صي.  اأتناف�ض معهما ول  اأنا ل  - كال 
كل ما يهّمني هو كيف �صاأطل يف امل�صل�صل وما الأثر 

الذي �صاأتركه يف النا�ض، وب�صراحة ل اأفكر بغريي.

كان  وه��ل  التمثيل،  جم��ال  بدخول  ن�صحك  َم��ن   •
ج��م��ال��ك ه��و ال��ع��ام��ل الأ���ص��ا���ص��ي ال���ذي ف��ت��ح اأمامك 

الأبواب؟
عن  ويعرفني  معي  ويتكلم  معي  يجل�ض  َم��ن  ك��ل   -
ُقرب، يقول اإنني اأمتيز ب� )كاراكرت( خا�ض ول ي�صبع 

مني ومن التحدث معي.
الت�صّنع  ب� )ك��اراك��رت( عفوي وبعيدة عن  اأمتتع  اأن��ا   
والتمثيل، ولذلك الكل يقول يل من املهم اأن تطلي 
وهذا  جميل،  بح�صور  تتمتعني  لأن��ك  ال�صا�صة  على 

�صّجعني على خو�ض التجربة.

• من املعروف اأن هناك جنمات معدودات ي�صيطرن 
ال�صا�صة  اأن  ت��ري��ن  ف��ه��ل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال���درام���ا  ع��ل��ى 

بحاجة اإىل وجوه جديدة؟
اإىل وج����وه ج���دي���دة واإىل  ب��ح��اج��ة دائ���م���اً  ال�����ص��وق   -
اأ�صوات جديدة وفنانني جدد. ال�صاحة كبرية وتت�صع 
للجميع، واأعتقد اأنه لو يتم اإنتاج م�صل�صل يكون كل 
�صيحقق  اأن��ه  �صك  ج��دد، فال  فيه ممثلني  امل�صاركني 
كفاءة  املمثلون  اأث��ب��ت  اإذا  خ�صو�صاً  ك��ب��رياً،  جن��اح��اً 

وقّدموا اأدوارهم بطريقة جيدة.

ما  وعلى  الغنائية  جتربتك  عن  را�صية  اأنِت  • هل 

حققِته من خاللها حتى الآن؟
- اأك����رث م���ن را���ص��ي��ة، لأن���ن���ا يف زم����ٍن اأ���ص��ب��ح��ت فيه 
اأن جند  ال��ن��ادر ج��داً  م��ن  اإذ  النجومية �صعبة ج���داً، 
ولكنني  ال�صهرة.  ويحقق  ينت�صر  اأن  ي�صتطيع  فناناً 
اأَبرز  اأن  م��ن  ال�صعب  الفني  ال��زم��ن  ه��ذا  يف  متكنُت 
واأ�صنع ا�صماً لنف�صي واأجد لنف�صي مكاناً واأن اأفر�ض 

نف�صي على ال�صاحة الفنية.
 واأ�صكر اهلل على كل �صيء. وحالياً اإىل جانب ان�صغايل 
لأغنيات  ��ر  واأح�����صّ الغناء  يف  عملي  اأت��اب��ع  بالتمثيل، 

جديدة واأ�صّور كليبات.
 واآخر اأعمايل طرحُته يف )عيد احلب( وتعاونُت فيه 
غنائي  لعمٍل  اأ�صتعّد  كما  خ��وري،  م��روان  الفنان  مع 

جديد بداية ال�صيف.

تخو�ض املو�شم الرم�شاين بـ )موت اأمرية( 

�شرياز : ال�شوق بحاجة دائمًا اإىل وجوه جديدة واإىل اأ�شوات جديدة وفنانني جدد 

جمال  ملكة  م�شابقة  يف  لبنان  لتمثيل  اأّهلها  الذي  اجلمال  جمال  من 
االأر�ض 2008، اجتهت �شرياز نحو الغناء العام 2010. وبعد مرور 8 
اأن تخو�ض جتربة فنية  الفني، قررت  العمل  �شنوات على احرتافها 
جديدة، حيث �شتقتحم جمال التمثيل يف اأول اأعمالها التمثيلية من 
مازن  املمثل  مع  بطولته  تتقا�شم  الذي  اأمــرية(  )موت  م�شل�شل  خالل 
علمًا  ديانا(،  )الليدي  مبوت  له  عالقة  ال  اأنه  توؤكد  والــذي  مع�شم، 
املو�شم  يف  منه  االأول  اجلزء  يعر�ض  اأن  على  جزاأين،  من  موؤلف  اأنه 

الرم�شاين 2018.

وفاء عامر.. �شعيدية مع 
)ن�شر ال�شعيد(

فيما 
ف������رغ������ت 
م�صاهدها  ت�صوير  م��ن 
اجل����دي����د  ال����ف����ي����ل����م  يف 
بيتمرمط(  )ق�����رم�����ط 
اأحمد  ال��ك��وم��ي��دي  للفنان 
اآدم، توا�صل الفنانة امل�صرية 
دورها  ت�صوير  ع��ام��ر،  وف���اء 
)ن�صر  اجل��دي��د  امل�صل�صل  يف 
الفنان  اأم��������ام  ال�������ص���ع���ي���د(، 
ودرة  رم�������������ص������ان  حم�����م�����د 
وحممد  اأح��م��د  ب��ن  وعائ�صة 
وعايدة  داود  واأحمد  ح��امت 
ريا�ض، من تاأليف حممد 
عبداملعطي واإخ��راج يا�صر 

�صامي.
اإنها  ق���ال���ت  ع���ام���ر  وف������اء   
جت�����ص��د ���ص��خ�����ص��ي��ة ام������راأة 

مبرحلتني  متر  �صعيدية 
�صابط  زوج��������ة  الأوىل 
حرب  يف  ي�������ص���ارك  ج��ي�����ض 
املرحلة  اأما  وُي�صت�صَهد،   73
ل�صابط  اأم  ف��ه��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
الإرهابيني  يحارب  �صاعقة 
ال�صخ�صيتني  وي���ج�������ص���د 
رم�صان  حم���م���د  اأم����ام����ه����ا 
جم�صداً الأب يف البداية، ثم 
الب��ن لح��ق��اً.  اأم��ا عن فيلم 
)قرمط بيتمرمط( فك�صفت 
عامر النقاب عن اأنها انتهت 
م�صاهدها  ت�������ص���وي���ر  م�����ن 
اآدم  اأح����م����د  م����ع  ال��ف��ي��ل��م  يف 
ودي���ن���ا ف�����وؤاد وب��ي��وم��ي ف���وؤاد 
وت��األ��ي��ف عبداهلل  وان��ت�����ص��ار، 
اأ�صد  ال�صوري  واإخ��راج  ح�صن 

فولدكار.
)اأج���������ص����د خالل  وت����اب����ع����ت: 
مقدمة  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ال��ف��ي��ل��م 
ب������رام������ج ت�������وك �����ص����و ت���ق���دم 

برناجماً �صيا�صياً، وبرغم اأن 
الفيلم كوميدي بامتياز، فاإن 
امل�صند  ال�صخ�صية  طبيعة 
الفيلم  يف  جت�صيدها  اإل��ي��ه��ا 
ال�صديدة،  ب��اجل��دي��ة  تتميز 
بع�ض  م��ن  تظهر  كانت  واإن 

ت�صرفاتها ملحات كوميدية.
تنتظر  اأن���ه���ا  اإىل  واأ�����ص����ارت 
ف��ي��ل��م��اً اآخ������ر ه����و )ك����ارم����ا( 
يو�صف،  خ����ال����د  ل���ل���م���خ���رج 
من  كبرياً  جمعاً  ي�صم  وه��و 
�صعد  ع��م��رو  بينهم  ال��ن��ج��وم 
وخالد  ع���ب���دال���رازق  وغ�����ادة 

ال�صاوي ودلل عبدالعزيز.
وحت���دث���ت وف����اء ع���ن دوره����ا 
قائلة: )اأقدم �صخ�صية جارة 
واحلقيقة  م�صيحية،  لأ�صرة 
اأن���ن���ى اأ���ص��ع��د ب��ال��ت��ع��اون مع 
املخرج الكبري خالد يو�صف، 
معه  اأدائ�������ي  ب�����اأن  اأ����ص���ع���ر  اإذ 

يظهر اأكرث(.

يخو�ض به ال�شباق الرم�شاين املقبل

هاين �شالمة ي�شتاأنف ت�شوير 
... )فوق ال�شحاب(

بعد ان عاد من اإجازته التي ا�صتمرت نحو اأ�صبوع كان ينتظر خاللها بناء 
الديكورات الالزمة لت�صوير عدد من امل�صاهد الداخلية مل�صل�صله اجلديد 
)فوق ال�صحاب(، يتاأهب النجم امل�صري هاين �صالمة ل�صتئناف ت�صوير 
املقبل،  الرم�صاين  ال�صباق  به  �صيخو�ض  ال��ذي  امل�صل�صل  يف  م�صاهده 

مب�صاركة جمموعة كبرية من جنوم الدراما امل�صرية.
 واأو�صح هاين اأنه �صور مع خمرج العمل روؤوف عبد العزيز، جزءاً 
كبرياً من امل�صاهد على مدار الأ�صابيع املا�صية، وانتهى من ت�صوير 
ت��وزع��ت بني  ع��دد كبري م��ن امل�صاهد اخل��ارج��ي��ة يف رو���ص��ي��ا، حيث 

اإحدى الغابات هناك واأحد ال�صجون.
واأردف: )اأما يف م�صر فتنقلُت بني مناطق متفرقة عدة �صورُت 
امل�صاهد الأخ��رى، منها حارة �صعبية، وفيال  خاللها العديد من 
اخلام�ض  بالتجمع  ال�صوارع  وبع�ض  باجليزة،  ب�صربامنت  املغربي 

مبدينة  ال�صريف  ن��ور  ا�صتوديو  اإىل  بالإ�صافة  ال��ق��اه��رة،  وو���ص��ط 
اإل��ي��ه جم���دداً خ��الل الفرتات  اأك��ت��وب��ر ال���ذي ���ص��اأع��ود  ال�صاد�ض م��ن 

املقبلة(.م�صل�صل )فوق ال�صحاب(، بطولة هاين �صالمة واإبراهيم ن�صر 
واللبنانية  عبدالعزيز  حممود  وحممد  فهمي  واإي��ه��اب  �صعيب  وعفاف 

�صتيفاين �صليبا ومنى عبدالغنى ونهال عنرب ومرينا نور الدين، و�صادي 
التعاون  هو  امل�صل�صل  ه��ذا  اأن  ُيذكر  وك��ارول��ني عزمي.  ماهر  وت��وين  األفو�ض 

الثاين على التوايل بني الرباعي: هاين �صالمة ممثاًل، وح�صان ده�صان موؤلفاً، 
بعد  للت�صوير،  وم��دي��راً  خمرجاً  العزيز  عبد  وروؤوف  منتجاً،  مر�صي  وتامر 

النجاح الكبري الذي حققه الأربعة معاً خالل ال�صباق الرم�صاين املا�صي.
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كيف تتجنب ح�شا�شية املالب�ض مع دخول ال�شيف؟
دعت الدكتورة مرفت احلجيالن، رئي�ض ق�صم اجللدية مبدينة امللك �صعود 
ل  حتى  للجلد  املنا�صب  القما�ض  ون��وع  ج��ودة  اختيار  اأهمية  اإىل  الطبية، 

ي�صاب باحل�صا�صية اجللدية.
وقالت )احلجيالن( يف ت�صريح �صحفي: اإن البع�ض يعاين من احل�صا�صية 
ال�صناعية،  والألياف  كال�صوف واحلرير،  القما�ض،  اأن��واع معينة من  جتاه 

وخا�صة البولي�صرت.
قد  ال��ت��ي  ال��ف��ورم��ال��ني  “مادة  ت�صببها  امل��الب�����ض  ح�صا�صية  اأن  واأو���ص��ح��ت، 
ت�صبب احل�صا�صية باجللد، خا�صة يف ف�صل ال�صيف مع ارتفاع درجة حرارة 
قبل  البولي�صرت  مالب�ض  غ�صل  اأهمية  على  م�صددة  العرق”،  وتزايد  اجلو 
ارتدائها. ولفتت )احلجيالن( اإىل، اأن اأبرز اأعرا�ض احل�صا�صية تكون عبارة 
عن احمرار يف اجللد وظهور بقع تثري احلكة، وتظهر على اليدين، العنق، 
الوجه والقدمني، وقد ت�صل اأحياناً اإىل ح�صا�صية بالعني اأو الأنف، اأو حتى 

ال�صعب الهوائية، وتوؤدي اإىل �صيق بالتنف�ض.
املالب�ض  با�صتخدام  �صعود  امللك  مبدينة  اجللدية  ق�صم  رئي�ض  ون�صحت 
القطنية ب�صكل دائم، مع ال�صتحمام اليومي باملاء الفاتر وال�صابون املطهر، 
اأي نوع من الأعرا�ض  ا�صت�صارة طبيب اجللدية يف حال ظهور  اإىل  اإ�صافة 

ال�صابقة لأخذ العالج املنا�صب.

ال�شن املخلوعة يعاد زرعها 
مرة اأخرى.. هكذا حتفظها

تعر�ض الأ�صنان حلادث رمبا يوؤدي اإىل ك�صر جزء منها لكن يف حالت اأخرى 
قد تفقد ال�صن كاملة، خا�صة اإذا تعر�صت لإ�صابة اأو �صدمة �صديدة يف �صيء 
لني، »كاوت�ض« مثاًل اأو حتى �صفعة باليد، عك�ض الأ�صياء ال�صلبة كاحلديد 
التي توؤدي غالًبا اإىل ك�صر جزء منها ولي�ض خلعها كاماًل، فهل ميكن اإعادة 

زرع ال�صن املخلوع؟

هكذا تتفظ بال�شن املخلوعة
نا�صر،  مبعهد  والفكني  الوجه  جراحة  اأ�صتاذ  الطاروطي،  اأحمد  الدكتور 
نتيجة  ك��ام��اًل  للخلع  تعر�صت  ال��ت��ي  بال�صن  الح��ت��ف��اظ  ب�����ص��رورة  ين�صح 
التعر�ض حلادث اأو �صدمة، مو�صًحا اأنه يجب حفظها حتى ل تف�صد، عن 
ل�صان  حتت  ذل��ك  بعد  تو�صع  ثم  �صقوطها،  بعد  جيًدا  باملاء  غ�صلها  طريق 

املري�ض اإىل اأن يتم التوجه للطبيب.
ال�صن يف حال  بلع  ي��زال طفاًل وه��ن��اك خ��وف م��ن  املري�ض ل  ك��ان  اإذا  اأم��ا 
و�صعها اأ�صفل ل�صانه، ففي هذه احلالة يو�صي اأ�صتاذ جراحة الوجه والفكني 
بحفظها يف كمية من اللنب، مب�صرت اأو خايل الد�صم، بحيث ُتغطى كاماًل، 

لكن ل يجب ترك ال�صن مدة اأكرث من �صاعتني.

اإعادة زرع ال�شن
ل بد من التوجه للطبيب على الفور لأنه يجب اإعادة زرع ال�صن املخلوعة 
خالل �صاعة اأو �صاعتني بعد �صقوطها، ويو�صح )الطاروطي( اأنه يتم عالج 
جذور ال�صن وعمل ح�صو لها وتركيب جبرية، وي�صاعد ذلك على تثبيتها يف 
الفك مرة اأخرى، م�صرًيا اإىل اأنه اإذا كان املري�ض ل يزال طفاًل فيتم تركيب 

غطاء لل�صن بعدما يتم 14 عاًما.

؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 
- عقبة بن نافع

املاء؟ �شرب  بدون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�شافة  • كم 
- 400 كيلومرت

؟ املبارك  رم�شان  �شهر  �شيام  فر�ض  • متى 
- عام 2 للهجرة

ال�شّديق؟ بكر  اأبي  اأ�شم  • ما 
- عبد اهلل بن قحافة

العامل؟ يف  املحيطات  اأكر  • ما 
- املحيط الهادئ

�شلى  الر�شول  فيها  قاتل  التي  الغزوات  عدد  كم   •
اهلل عليه و�شلم؟

-  ت�صع غزوات

امللقب  علي  اأب��و  �صينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�صني  �صينا  ابن  الطبيب  ال�صالمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •
بال�صيخ الرئي�ض يعود له الف�صل يف اكت�صاف العديد من الأمور الطبية اأهمها:

يف  مركزي  �صبب  عن  الناجت  وال�صلل  املحلي  الع�صوي  ال�صلل  بني  وميز  الن�صفي  ال�صلل  �صخ�ض  من  اأول   �
الدماغ.

� اأول من و�صف اأعرا�ض داء )الفيالريا( اأو داء الفيل، وهو مر�ض ي�صيب الرجلني فتت�صخمان. وهو اأول من 
و�صف اأعرا�ض داء )اجلمرة اخلبيثة(.

اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف  اأول من وفق اإىل اكت�صاف الطفيلة املعوية املعروفة بالنكل�صتوما  � وهو 
اأمعاء الإن�صان. وقد و�صفها و�صفا دقيقاً يف كتابه ال�صهري القانون وقد �صماها )الدودة امل�صتديرة(.

الأندل�ض. ومل يكن يف زمانه  الأندل�صي يعترب من نوابغ الطب والأدب يف  ابن زهر  اأن احلفيد  • هل تعلم 
اأعلم منه ب�صناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرتياق اخلم�صيني يف الطب ور�صالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�صف جرثومة مر�ض 
اجلرب من اأطباء امل�صلمني كما هو اأول من �صخ�ض اأعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�صافة 

والن�صكاب.

التاجر الطيب
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العنب.. الغذاء ال�شوبر
اأظ��ه��رت ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���ص��ات اأن 
النباتية  الأغ���ذي���ة  ا���ص��ت��ه��الك  زي����ادة 
ال�صمنة  خطر  من  يقلل  العنب  مثل 
وال���ع���دد الإج����م����ايل ل��ل��وف��ي��ات، وقد 
ي��ح��ت��وى ال��ع��ن��ب اأي�����ص��ا ع��ل��ى بع�ض 
اأكرث  جتعلها  التي  اخلا�صة  املكونات 
���ص��روري��ة ل�����ص��ح��ت��ن��ا، وم��ن��ح��ه �صفة 

ال�صوبر". "الغذاء 
املذهلة  الفوائد  من  العديد  وللعنب 

التي جتعله يرتبع على عر�ض الفواكه، ومنها اأنه ي�صاعد على �صبط �صغط 
الدم، 

واأظهرت  ال�صبكية،  اعتالل  العينني ويحميها �صد  العنب �صحة  يعزز  كما 
يحمي  اأن  ميكن  العنب  يف  امل��وج��ود  الري�صفرياترول  اأن  ال��درا���ص��ات  بع�ض 
�صد م�صاكل الأع�صاب املرتبطة مبر�ض ال�صكري واعتالل ال�صبكية، ويعزز 

الروؤية ال�صحية.
وقد وجد الباحثون اأي�صا اأن الري�صفرياترول مفيد لعالج مر�ض الزهامير، 
ولتخفيف الهبات ال�صاخنة وتقلب املزاج املرتبط بانقطاع الطمث، وحت�صني 

ال�صيطرة على م�صتويات اجللوكوز يف الدم.
امل�صادة  امل��واد  من  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  العنب  اأن  الباحثون  واأ���ص��اف 
العنب  اأن  كما  وزياك�صانثني،  اللوتني  مثل  العني  ل�صحة  املهمة  لالأك�صدة 

الأحمر يحتوي على الري�صفرياترول يف الق�صر.

اأغلب  منها  تعاين  �صائعة  م�صكلة  ال�صعر  �صقوط 
ال�صيدات. كل الب�صر يعانون من تلك امل�صكلة، واإن 
ب�صبب  التحديد،  ال�صيدات على وجه  ت��وؤرق  كانت 

العناية التي توليها الن�صاء ملظهرهن.
ا اأمر طبيعي، بل  علميًّا �صقوط 100 �صعرة يوميًّ
اأم��ر طبيعي،  150 هو  اإىل  الرقم  وحتى و�صول 
�صعر  ل��ن��م��ّو  امل��ج��ال  يف�صح  ال�����ص��اق��ط  ال�صعر  لأن 

جديد.
اأف�صل الأ�صياء التي يجب القيام بها للتاأكد من اأن 
ال�صعر ل ي�صقط كثرًيا هو جتنب ا�صتخدام املواد 
املوجودة  املنتجات  م��ن  كثري  هناك  الكيميائية. 
بال�صوق التي تّدعي اأنها ذات فائدة ل�صعرك، لكنها 

ت�صر اأكرث مما تنفع.
اإذا كنت تبحث اأو تبحثني عن حّل مل�صكلة ت�صاقط 
يف  املتخ�ص�ض  ���ص��ك��اي،  ب��ول��د  م��وق��ع  ف���اإن  ال�صعر، 

جوز  بزيت  تقرير  يف  يو�صيك  الطبية،  ال�صوؤون 
الهند البكر املمتاز.

زيت  البكر  الهند  ج��وز  زي��ت  اإن  التقرير:  يقول 
اأنه  اإىل،  لل�صعر، م�صرًيا  فائدة  واأك��رث  غري مكرر 
كلما قلت معاجلة هذا النوع من الزيت، احتفظ 

بالعنا�صر املغذية املوجودة فيه.
وي��ن�����ص��ح ال��ت��ق��ري��ر مب���زي���ج م���ن ه����ذا ال���زي���ت مع 
الأ�صا�صي  الالفندر  زي��ت  م��ن  ث��الث  اأو  قطرتني 

ومتريره على فروة الراأ�ض.
ونّوه باأن تدليك هذا املزيج بعناية ين�صط الدورة 
الدموية لفروة الراأ�ض يعزز منّو ال�صعر، مو�صًيا 
باتباع ذلك مرتني اأ�صبوعيًّا قبل �صاعة على الأقل 
من ا�صتخدام �صامبو ال�صعر. واأو�صح اأن ذلك من 

�صاأنه جعل ال�صعر اأكرث ليونة و�صال�صة وقوة.
املزيج.  ل��ه��ذا  ال�صحية  ال��ف��وائ��د  ال��ت��ق��ري��ر  وع���دد 

مو�صًحا اأن زيت جوز الهند البكر غني مب�صادات 
الفطريات  م��ك��اف��ح��ة  ت�����ص��اع��د يف  ال��ت��ي  الأك�����ص��دة 
ترطيب  يف  ال��الف��ن��در  ي�صاعد  بينما  وال��ب��ك��رتي��ا، 

فروة الراأ�ض.

طريقة �شاحرة لعالج  �شقوط ال�شعر

اأويل اإينار بيورندالن يقف فوق متثاله ، بعد موؤمتر �شحفي يف الرنويج حيث اأعلن اعتزاله ريا�شة البياثلون. )رويرتز(

كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �صرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�صرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل ال 
ار�صل حرا�صه ليقتادوه ايل ال�صجن ظلما وعدوانا .. وقبل ان يدق احلرا�ض بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ض يف 
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ض الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ض مدة طويلة هي �صنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من 
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت 

وا�صبح خاويا علي عرو�صه فجف الب�صتان ويب�ض .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �صراح التاجر بعدما عرف انه حب�ض ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�صا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�صه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�صاءل يا ترى هل هناك 
من �صئ منها ... فذهب اإىل املو�صع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ض وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�صع منها واحدة .. و�صبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ض ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�صاحلة يف الدنيا .


