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ن�سائح ب�سيطة للتعامل مع حروق الأطفال 
تعد احلروق من الإ�سابات ال�سائعة لدى الأطفال، ب�سبب جذب اأواين 

الطهي من املوقد اأو اأثناء حفالت ال�سواء يف احلدائق مثاًل. 
الأملانية  املواقف، تن�سح اجلمعية  الت�سرف يف مثل هذه  وعن كيفية 
ماء  بوا�سطة  ال�سغرية  احل��روق  موا�سع  بتربيد  الأطفال  جلراحات 
ا�ستخدام  ُيف�سل  ل  حني  يف  الأوىل،  ال�ساعة  ن�سف  غ�سون  يف  فاتر 
اأكيا�ض التربيد لأنها تنطوي على خطر النخفا�ض ال�سديد لدرجة 
ح��ال موا�سع  ا�ستخدامها يف  ذات��ه ل يجوز  ولل�سبب  ح��رارة اجل�سم. 
الو�سفات  اأن  اإىل  واأ�سارت اجلمعية  الكبرية ب�سفة خا�سة.   احلروق 
عالج  يف  تفيد  ل  الأبي�ض،  والدقيق  الزبادي  مثل  ال�سائعة،  املنزلية 
الطفل بحروق من  اإ�سابة  ولتجنب  احل��روق.  الناجمة عن  اجل��روح 
الداخلية  ال�سعالت  على  الطهي  اأواين  و�سع  مراعاة  ينبغي  الأ�سا�ض 
ال�سواء  اأث��ن��اء  يجوز  ل  كما  ي��ده،  متناول  ع��ن  بعيدة  لتكون  للموقد 

ا�ستخدام املواد امل�ساعدة على ال�ستعال مثل الإيثانول. 

عالج ن�ساط املثانة يح�سن النوم
 ت��ق��ول درا���س��ة اأم��ري��ك��ي��ة اإن ال��ن�����س��اء امل�����س��اب��ات ب��ف��رط ن�����س��اط املثانة 
باحلاجة  ال�سعور  لديهن  يقل  رمب��ا  امل�سكلة  لهذه  عالجا  ويتناولن 

ال�سديدة للتبول كثريا ويتح�سن نومهن ليال نتيجة لذلك.
ام��راأة يعانني   645 اأجل هذه الدرا�سة راجع الباحثون بيانات  ومن 
من فرط ن�ساط املثانة ومت تق�سيمهن ب�سكل ع�سوائي لتناول جرعات 
من الدواء املعروف با�سم توفياز ملعاجلة هذه احلالة اأو اإعطائهن دواء 

وهميا.
وقال الباحثون يف دورية طب التوليد واأمرا�ض الن�ساء على النرتنت 
اإنه بعد 12 اأ�سبوعا �سعرت الن�ساء الالئي تناولن الدواء بقدر اأكرب 
من تراجع ما ي�سمى ب�سل�ض البول ال�سطراري باملقارنة مع الن�ساء 
الالئي تناولن دواء وهميا كما كان هذا العالج مرتبطا اأي�سا بتقليل 

احلاجة لإفراغ املثانة وزيادة حت�سن فرتات النوم.
بجامعة  ال��ط��ب  كلية  يف  الباحثة  ���س��اب��اك  لي�سلي  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
املثانة  ن�ساط  "فرط  اإن  الأم��ري��ك��ي��ة  كاليفورنيا  ب��ولي��ة  �ستانفورد 
احلاجة  يف  الت�سبب  خالل  من  النوم  يقطعا  اأن  ميكن  البول  و�سل�ض 

امللحة للتبول و�سل�سل البول وبلل الفرا�ض اأثناء الليل".
واأ�سافت عرب الربيد الإلكرتوين "لو ا�ستطعنا معاجلة هذه امل�سكلة 
امل��راأة )اأو الرجل ولكن درا�ستنا هذه مل ت�سمل  الأ�سا�سية فقد ت�سعر 

�سوى الن�ساء فقط( بقلة تكرار الأعرا�ض وقلة ا�سطراب النوم".

عالقة املوت املفاجىء لالأطفال بالقطط؟
الإن�سان  متنح  حيث  بجانبه؛  ووج��وده��ا  القطط  يع�سق  منا  الكثري 
وتعترب من احليوانات  ال�سيئ،  املزاج  ينتابه  بالبهجة عندما  ال�سعور 
املحببة لدى ال�سغار اأي�ساً؛ فهي حنونة ب�سكل كبري خالل تعامالتها 
املفاجئ  امل��وت  ومتالزمة  القطط  بني  عالقة  هناك  هل  لكن  معهم، 

لالأطفال الر�سع؟
حذر الأطباء من خطورة ترك القطط تلعب حول الأطفال الر�سع 

باملنزل، ون�سحوا اأولياء الأمور ب�سرورة مراقبتهم عن قرب.
املفاجئ  امل��وت  اأن هناك عالقة قوية بني متالزمة  الأط��ب��اء  واأو���س��ح 
4 اآلف  للر�سع وامتالك الأه��ل لقطة باملنزل؛ حيث ما ل يقل عن 
طفل يتوفون �سنوياً يف الوليات املتحدة وحدها لأ�سباب غري معروفة 

حتى الآن.
وج��ود قط  ه��و  احل���الت  تلك  م��ن  الكثري  امل�سرتك يف  العامل  اأن  اإل 
اإىل  ترجع  الوفيات  تلك  من  كبرية  ن�سبة  اأن  اإىل  بالإ�سافة  باملنزل، 

. »howstuffworks« الختناق العار�ض اأو اخلنق وفقاً ملوقع
اأن  اأو  ال��دفء،  على  للح�سول  الأط��ف��ال  اأح�سان  اإىل  القطط  وتتجه 
اأن  اأعجبتها؛ فقررت  رائحة اللنب التي يتناولها الطفل الر�سيع قد 

ترقد اإىل جانبه.
ومل تكن هذه الأ�سباب جمرد تخمينات؛ فقد حدث ذلك بالفعل يف 
ال�ساد�ض  اأ�سبوعه  يكمل  مل  طفل  ُت��ويف  عندما   2000 ع��ام  اإجنلرتا 

خمتنقاً نتيجة قطة املنزل التي قررت اأن ترقد فوق وجهه.
جهدهم  ق�سارى  يبذلوا  اأن  الأمهات  على  الأطباء  �سدد  النهاية  ويف 
ملا ن�سره  لإبعاد القطط عن فرا�ض الأطفال، وبخا�سة الر�سع، وفقاً 

موقع م�سراوي.
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ال�ساي ال�ساخن ي�سيبكم ب�سرطان املريء
حّذرت درا�سة �سينية املدخنني واملدمنني على تعاطي الكحول من اأن تناول 
ال�ساي وهو �ساخن جداً ميكن اأن يزيد من خطر اإ�سابتهم ب�سرطان املريء. 
الدرا�سة اأجراها باحثون من موؤ�س�سة العلوم الطبيعية الوطنية ال�سينية، 
 Annals of Internalدورية يف  ال���ث���الث���اء،  ن��ت��ائ��ج��ه��ا،  ون�����س��روا 

العلمية.  Medicine
الكحول  بتعاطي  ع��ام  ب�سكل  مرتبط  امل���ريء  �سرطان  اإن  الباحثون  وق��ال 
والتدخني، لكن احتمالية اإ�سابة ال�سخ�ض باملر�ض �ستت�ساعف 5 مرات اإذا 
ما تناول ال�ساي ال�ساخن جًدا مع م�سروب كحويل، و�ستت�ساعف مرة واحدة 

اإذا ما تناوله اأثناء التدخني.
األف   456 اأك���ر م��ن  الباحثون  ت��اب��ع  الأك���رب م��ن نوعها،  ويف درا���س��ة ه��ي 
�سخ�ض يف ال�سني ترتاوح اأعمارهم بني 30 و79 عاماً، لفرتة امتدت اإىل 
الذين �سربوا ال�ساي  امل�ساركني  من  الباحثون  وطلب  ون�سف.  �سنوات   9
ال�”�ساخنة  ال�”�ساخنة” اأو  بال�”دافئة” اأو  احل��رارة  درجة  و�سف  اأ�سبوعياً 
جداً”، بالإ�سافة اإيل عاداتهم مع التدخني و�سرب الكحول، وخالل فرتة 

الدرا�سة اأ�سيب حوايل 1700 �سخ�ض ب�سرطان املريء.
ووجد الباحثون اأنه بالن�سبة لالأ�سخا�ض الذين يدخنون التبغ اأو ي�سربون 
ال�ساي  �سرب  ف��اإن  امل��ريء،  �سرطان  ي�سبب  اأن��ه  معروف  وكالهما  الكحول، 
جداً” يجعل من خطر الإ�سابة ب�سرطان املريء  “ال�ساخن  “ال�ساخن” اأو 
والإح�ساء احليوي  الأوب��ئ��ة  اأ�ستاذ علم  ل��ف،  وق��ال جل��ون  ذل��ك.  اأعلى من 
يف  �ساهم  ال�ساخن  ال�ساي  تناول  اإن  البحث  فريق  وقائد  بكني،  جامعة  يف 
الكحول  ويتعاطون  يدخنون  الذين  الأ�سخا�ض  لدى  بال�سرطان  الإ�سابة 
ب�سكل مفرط، لكنه اأ�ساف اأن تناول ال�ساي احلار اأو ال�ساخن جداً، مل يكن 
امل��ريء، لكن اخلطر ظهر فقط لدى من  ذات��ه موؤ�سراً على �سرطان  بحد 

يدخنون ال�سجائر اأو يتعاطون الكحول.

يف فرن�سا.. اجلامعات 
تختار طالبها

-2018 ال���درا����س���ي  ال���ع���ام  م���ن  ب������دءاً 
حكومية  ج��ام��ع��ة   85 ت��ب��داأ   ،2019
تعليمية  م��وؤ���س�����س��ة  و250  ف��رن�����س��ي��ة 
ُت��ع��رف ب��ا���س��م امل���دار����ض ال��ع��ل��ي��ا، تطبيق 
اآليات جديدة لقبول الطلبة من فرن�سا 
وخُمتلف اأنحاء العامل، حيث �سيتم اإلغاء 
العمل بنظام القرعة املُطبق لغاية اليوم، 
والذي كان ي�ستقبل يف ال�سنة اجلامعية 
تتم  الطلبة  م��ن  ك��ب��رية  اأع�����داداً  الأوىل 
الدرا�سية  ال�سنة  نهاية  ت�سفيتهم لحقاً 

وفقاً لنتائحهم.
و���س��ي��ت��م ال���ع���ام ال���ق���ادم اإحل�����اق الطالب 
الجتماعي،  ل��ل�����س��م��ان  ال���ع���ام  ب��ال��ن��ظ��ام 
واحل�����ر������ض ع���ل���ى م���ع���اجل���ة ك�����ل طلب 
باأّي من اجلامعات ب�سكل فردي  التحاق 
الفردية،  وال���ق���درات  ل��ل��م��وؤه��الت  وف��ق��اً 
وبالتايل �سمان دخول الطلبة اجليدين 
بدرا�سته،  ي��رغ��ب��ون  ال����ذي  �ض  للتخ�سّ

وتقليل ن�سب الر�سوب.
ومتتلك فرن�سا اإحدى اأرقى نظم التعليم 
العايل يف العامل، مبا يف ذل��ك يف جمال 

الدرا�سات العليا. 

مناديل ورقية 
ذكية ملراقبة 
ن�ساط اجل�سم!

التكنولوجيا  ع��ج��ل��ة  اأن  ي���ب���دو 
اأدوات  اخ�����رتاع  يف  ب��ق��وة  م��ا���س��ي��ة 
جديدة تتيح ال�ستغناء عن الكثري 
النا�ض  راف��ق��ت  التي  الأ���س��ي��اء،  م��ن 
ع���ل���ى م�����دى ع�����دة ����س���ن���وات، حيث 
وا�سنطن  جامعة  من  علماء  جنح 
الأمريكية يف تطوير مناديل ذكية 

تقوم بوظائف متعددة.
طور فريق من املهند�سني بجامعة 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  وا���س��ن��ط��ن 
اإلكرتونية، حتتوي  ورقية  مناديل 
على وحدات ا�ست�سعار ميكنها ر�سد 
ن��ب�����ض امل�����س��ت��خ��دم، وح���رك���ة عينه 
املختلفة.  اجل�سمانية  واأن�سطته 
وتتميز هذه املج�سات بخفة الوزن 
وامل����رون����ة ورخ�������ض ال���ث���م���ن، ومن 
التطبيقات  يف  ا�ستخدامها  املمكن 
جمال  ويف  والرتفيهية  ال�سحية 

الروبوتات.
وتعتمد فكرة هذه التقنية اجلديدة 
ال���ذي  امل���ن���دي���ل،  اأن مت���زي���ق  ع��ل��ى 
اإلكرتونية  جم�سات  على  يحتوي 
متزيق  ب��ج��ان��ب  ال�سغر  متناهية 
يتكون  ال��ت��ي  ال���ورق���ي���ة،  الأل����ي����اف 
املنديل يف نف�ض الوقت تتيح  منها 
ال�ست�سعار،  جهاز  ب��دور  القيام  له 
�سرعة  ي��ر���س��د  اأن  مي��ك��ن��ه  ح��ي��ث 
وحتركاته  الأ���س��ب��ع  وق��وة  النب�ض 

وحركة العني وغريها.
وقال الباحث جاي، هيون ت�ساجن، 
اأ�ستاذ الهند�سة امليكانيكية بجامعة 
وا�سنطن اإن "البتكار الرئي�سي يف 
اخرتاع  اإمكانية  هو  التقنية  ه��ذه 
ق��اب��ل لالرتداء  ا���س��ت�����س��ع��ار،  ج��ه��از 
م�سنوع  م��ن��ه  ال��ت��خ��ل�����ض  وي�����س��ه��ل 
من خامة ورقية رخي�سة الثمن"، 
قطعة  من���زق  "عندما  واأ�����س����اف: 
اإىل جهاز  ت��ت��ح��ول  ف��اإن��ه��ا  ال�����ورق، 

ا�ست�سعار".
يف  التقنية  ه��ذه  ا�ستخدام  وميكن 
متابعة  اإن  ح��ي��ث  ع����دة،  جم����الت 
حركة العني ون�ساط  اجل�سم على 
�سبيل املثال، تتيح اإمكانية مراقبة 
الريا�سيني.  اأداء  اأو  امل��خ  وظ��ائ��ف 
اأي�سا  امل���ن���ادي���ل  ه����ذه  وت�����س��ت��ط��ي��ع 
اإجراء اختبارات منزلية لالأطفال 
ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة، وهو 
م�����ا ي��غ��ن��ي��ه��م ع�����ن ال�����ذه�����اب اإىل 
ال�سحية.  وامل���راك���ز  امل�ست�سفيات 
"ميكن  ت�������س���اجن:  ال���ب���اح���ث  وق�����ال 
ا�ستخدام هذه املناديل ثم التخل�ض 

منها بعد ذلك مبا�سرة".

هل يجب َبْل فر�ساة الأ�سنان قبل 
اأو بعد و�سع املعجون؟

التوا�سل الجتماعي تويرت  اأثارت م�ستخدمة ملوقع 
اأن ط��رح��ت �سوؤاًل  ب��ع��د  م��وج��ة ك��ب��رية م��ن اجل����دل، 
يتم  اأن  وهل يجب  الأ�سنان،  فر�ساة  بل  غريباً، حول 

قبل اأو بعد اإ�سافة املعجون. 
امل�ستخدمة  وط�����رح�����ت 
ح�سابها  ع��ل��ى  ����س���وؤاًل 
ق���ال���ت  ت�����وي�����رت  يف 
تقومون  "هل  فيه 
قبل  ال��ف��ر���س��اة  ببل 
اإ�����س����اف����ة  ب����ع����د  اأو 
واأث���ار  املعجون؟". 
نقا�ساً  ه��ذا  �سوؤالها 
ح�������اداً ع���ل���ى امل���وق���ع، 
اإىل  املعلقون  وانق�سم 
ف���ري���ق���ني، ي����وؤي����د كل 
خمتلفة  طريقة  منها 
الأ�سنان.  لتنظيف 
و�سارع اأحد املعلقني 

اإىل القول باأنه ي�سع املعجون اأوًل على الفر�ساة، وردت 
عليه م�ستخدمة اأخرى بالقول، اإنها ل حتب الفر�ساة 
اأن��ه يقوم ببل  اأك��د  اجل��اف��ة، واأي��ده��ا م�ستخدم ثالث، 
بح�سب  عليها،  امل��ع��ج��ون  و���س��ع  قبل  ب��امل��اء،  الفر�ساة 
م�ستخدم  وذه���ب  الربيطانية.  ميل  دي��ل��ي  �سحيفة 
اآخر اإىل القول، اإنه يف�سل طريقة ثالثة، من خالل 
بل الفر�ساة وو�سع املعجون عليها، ومن ثم بلها مرة 

اأخرى باملاء، قبل اأن يبداأ بتنظيف اأ�سنانه.
"من  ب��ال��ق��ول  نظرها  وج��ه��ة  م�ستخدمة  واأو���س��ح��ت 
بلها  ثم  وم��ن  الفر�ساة  على  املعجون  و�سع  الأف�سل 
باملاء. حيث اأن بل الفر�ساة باملاء يجعلها اأكر انزلقاً، 

وقد يت�سبب ذلك بعدم ثبات املعجون عليها".
اعتربت  ح��ي��ث  م��ع��اك�����ض،  ب�����راأي  م�����س��ت��خ��دم��ة  وردت 
اأكر  �سعرياتها  يجعل  اأوًل،  ب��امل��اء  ال��ف��ر���س��اة  ب��ل  اأن 
اأن من  اآخر،  ليونة. يف الوقت الذي اعترب م�ستخدم 
ال�ساخن  باملاء  البداية  يف  الفر�ساة  غ�سل  ال�سروري 
لقتل اجلراثيم، ومن ثم غ�سلها باملاء البارد، وو�سع 

املعجون يف النهاية.

"اإيفري  موقع  يف  تقريرها  ن�سرت  التي  للجمعية،  وطبقا 
ينب�ض  القلب  ف��اإن  ال�سحية،  بال�سوؤون  هيلث" املعني  داي 
اأك��ر كل  اأو  األ��ف م��رة يوميا، مبعدل نب�سة واح��دة   100
الواحدة.  الدقيقة  100 نب�سة يف  اإىل   60 اأو بني  ثانية، 
ويوؤثر ال�سن وم�ستوى اللياقة البدنية على اأداء القلب. ويف 
لياقة،  اأكر  الكبار  اأ�سبح  اأو  الأطفال  ن�سج  فكلما  العموم 

فاإن معدلت نب�سات القلب ت�سبح اأقل.
%20 من تدفق الدم من القلب  ، فاإن  وح�سب اجلمعية 
يف  امل��وج��ودة  ال�سموم  بتنقية  تقوم  التي  الكلى  اإىل  يذهب 
الدم )200 لرت من الدم يوميا(. كما يتم توزيع 15% 
واإل متوت  ثابت  ب�سكل  يحتاجه  ال��ذي  امل��خ  اإىل  ال��دم  م��ن 

اخلاليا الدماغية خالل ثوان معدودة. 
ويقول جيم�ض بيكرمان، من معهد بروفيدان�ض الأمريكي 
القلب  اأم��را���ض  اإن  ال��دم��وي��ة،  القلب والأوع��ي��ة  لأم��را���ض 
الأول  القاتل  لي�ست  فهي  والن�ساء  ال��رج��ال  ب��ني  تفرق  ل 
اأي�سا.  لل�سيدات  الوفاة  اأكر م�سببات  للرجال ولكنها من 
اأمرا�ض  تقتلهن  ال�����س��ي��دات  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  اإن  وي�سيف 
القلب اأكر من اأي اأمرا�ض اأخرى. وطبقا جلمعية القلب 
ب��ني ك��ل ث��الث �سيدات ت�ساب  ف��اإن واح���دة م��ن  الأمريكية 
بها  الإ�سابة  اأن فر�ض  الرغم من  وعلى  القلب.  باأمرا�ض 
مت�ساوية اإل اأن اأغرا�ض الأزمة القلبية تختلف بني الرجال 
اأعرا�ض،  الرجل من  فيه  يعاين  الذي  الوقت  والن�ساء: يف 
مثل اآلم �سدرية �سديدة وزيادة العرق والغثيان، فاإن املراأة 
�سيق  مثل  القلبية  ل��الأزم��ة  اأخ���رى  اأع��را���ض  م��ن  ت�ستكى 
اإىل  بالإ�سافة  الإغ��م��اء  ورمب��ا  وال�سداع  وال���دوار  التنف�ض 
اأعلى احلجاب احلاجز وما يقابله  اأو  اأ�سفل ال�سدر  اأمل يف 
يف الظهر. ويو�سح التقرير اأن %80 من اأمرا�ض القلب 
مثل  �سحي  حياة  اأ�سلوب  اتباع  طريق  عن  تفاديها  ميكن 
الإق��الع عن التدخني واحلفاظ على معدلت �سغط الدم 

وخف�ض الوزن ومعدلت تناول ال�سكر. م�سببات الأمرا�ض 
عند  وخا�سة  اأخطرها،  الكتئاب  ويعترب  عديدة،  القلبية 
ال�سيدات. فاملراأة حتت �سن 55 والتي تعاين من الكتئاب 

تزيد لديها فر�سة الإ�سابة باأمرا�ض القلب.
عام  اأج��ري��ت  مفتوح  قلب  ل���  ج��راح��ي��ة  عملية  اأول  وك��ان��ت 
1893 على يد الطبيب هيل وليام، والذي كان واحدا من 
اأطباء القلب القليلني يف الوليات املتحدة يف ذلك الوقت. 
كما اأجريت اأول عملية جراحية لرتكيب منظم القلب عام 
من  اأكر  عا�ض  والذي  لر�سون  اأرين  لالأمريكي   1958
اأج��رى له اجلراحة وتويف ب�سبب مر�ض ل  الطبيب الذي 
الأمريكي  ديلي  �ساين�ض  موقع  ح�سب  بالقلب،  له  عالقة 

املهتم بالعلوم وال�سحة.

�سروال القلب.. تقنية جديدة 
ل��ع��الج اجللطات  ال��ع��ل��م احل��دي��ث  اأت��اح��ه��ا  تقنية ج��دي��دة 
ت�سييق  اأو  ان�����س��داد  ع��ن  ال��ن��اجت  القلب  ق�سور  اأو  القلبية 
دون  عالجا  القلب  �سروال  يتيح  حيث  القلبية،  ال�سرايني 
اإيجاد  اأجل  من  الدقيقة،  القلب  �سرايني  لتو�سيع  جراحة 

ممرات فرعية جديدة للدم.
ق�سور  و  التاجي  ال�سريان  ت�سيق  مب�ساكل  كثريا  ن�سمع 
الرتوية الدموية لع�سالت القلب او غريها من امل�سميات 
و  ح��ادة  اآلم  النتيجة؛  نف�ض  اىل  النهاية  يف  ت���وؤدي  وال��ت��ي 
بالنف�ض  ب�سيق  م�سحوبة  ال�����س��در  منطقة  ع��ل��ى  �سغط 
يوؤدي  �سبب  اي  ف��اإن  باخت�سار،  والتعب.  بالإعياء  و�سعور 
القلب  لع�سالت  ال��دم  من  كافية  كمية  و�سول  نق�ض  اىل 
مثل تر�سبات الدهون، اأو غريها و من املمكن اأن  يوؤدي اإىل 

جلطة قلبية اأو ق�سور يف عمل القلب.
كالق�سطرة  ع��الج��ي��ة  اأ���س��ال��ي��ب  ا���س��ت��خ��دام  م���ن  ب��ال��رغ��م 
ح��الت كثرية من عودة  ه��ذا ل مينع يف  اأن  اإل  الدعامات 

يلجا  لذلك  جم��ددا،  القلبية  للجلطة  التعر�ض  اأو  الآلم 
الأطباء اإىل ا�ستخدام عالج من نوع جديد ي�سمى "�سروال 
قلبيتني  بجلطتني  اأ�سيب  رون�ض  يواخيم  هانز  القلب". 
متتاليتني بالرغم من وجود �سبع دعامات و�سعها الأطباء 

يف قلبه، لذلك قرر جتربة العالج اجلديد.

تقنية عالجية جديدة
جانبية  ب�سرايني  حماطة  القلب  �سرايني  اأن  املعروف  من 
دقيقة �سمكها ل يتجاوز ع�سر ميلمرتات فقط، وعند ا�سابة 
التقنية  فاإنه هذه  بت�سيق  للقلب  الرئي�سة  ال�سرايني  احد 
تقوم على مبداأ تو�سعة ال�سعريات الدموية الدقيقة حتى 

تقوم بتعوي�ض نق�ض الرتوية الدموية.
ال�سفلية  املري�ض بجهاز ي�سبه املالب�ض  العالج بربط  يبداأ 
خا�سة  هوائية  اكيا�ض  عن  عبارة  هو  وال��ذي   ، )ال�سروال( 
م��و���س��ول��ة مب�����س��خ��ات ه��وائ��ي��ة ع��ل��ى ال���ذراع���ني والوركني 
على  الكومبيوتر  طريق  عن  بها  التحكم  ويتم  وال�ساقني، 
بيكارد  الأملانية فراوكة  الطبيب. اخلبرية  تعليمات  ح�سب 
قناة  تبثه  التي  يديك"  ب��ني  "�سحتك  ل�ربنامج  �سرحت 
DW اأنه يتم �سخ الهواء املتزامن مع �سربات القلب ويتم 
التقنية  اإن  اخلبرية  وقالت  الأوع��ي��ة.  تدليك  خالله  من 
اإل  الريا�سة،  عرب  الأوع��ي��ة  تو�سيع  ت�سابه  ه��ذه  العالجية 
اأن املري�ض يكون م�ستلقيا على ال�سرير، ول يحدث ارتفاع 
بجهاز  امل��ري�����ض  تو�سيل  اي�����س��اً  ي��ت��م  ال����دم.  ل�سغط  ك��ب��ري 
ملراقبة العالمات احليوية و يتزامن حينها عمل امل�سخات 
مع نب�سات القلب لتقوم بنفخ الكيا�ض الهوائية فيتم �سخ 
كميات ك��ب��رية م��ن ال���دم م��ن ال���دورة ال��دم��وي��ة بالأطراف 
ب�سيطة يف �سغط  زي��ادة  ت�سبب  والتي  القلب  اىل  ال�سفلية 
الدقيقة  الدموية  ال�سعريات  بتو�سعة  كفيلة  لكنها  ال��دم 

املحيطة بالقلب.

حقائق مثرية عن الع�سلة الأهم يف ج�سم الإن�سان

اإال  ال��ي��د  قب�سة  حجم  يف  اأن��ه��ا  م��ن  بالرغم 
من  الكثري  وتتحمل  توقف،  دون  تعمل  اأنها 
التقرير  هذا  يف  نعرفك  النف�سية.  ال�سربات 
على بع�ض احلقائق حول الع�سلة التي ي�سيء 

لها كثريون، وهي ع�سلة القلب.
لقب  القلب  على  يطلق  البع�ض 

حمرك اجل�سم الأهميته يف حياة 
اهتمامك  االإن�سان. ورمبا تثري 

املذهلة  احلقائق  ه��ذه 
ع���ن ال���ق���ل���ب، وال��ت��ي 

ر����س���ده���ا اخل������راء يف 
اأم��را���ض  جلمعية  ت��ق��ري��ر 

فالقلب  االأم��ري��ك��ي��ة.  القلب 
التي تبقي  الوحيدة يف اجل�سم  الع�سلة  هو 

القلب  فع�سلة  عمال.  واأكرثها  حيا  االإن�سان 
تعمل 24 �ساعة يف اليوم.
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�ش�ؤون حملية

يف جامعة نيويورك اأبوظبي

برنامج حممد بن زايد للمنح الدرا�سية يحتفي بعقد من التميز التعليمي
الرنامج يعد اأول مبادرة اأكادميية تقدمها اجلامعة لي�ساهم بتخريج 185 طالبًا اإماراتيًا منذ انطالقه عام 2008

بالدولة  ترفيهية  مواقع  ع�سرة  يف  للم�سي  التقني  اأبوظبي  فعاليات  يف  ي�ساركون  األف   12

 •• اأبوظبي - الفجر

 بح�سور �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل 
والدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان 
ب��ن��ت حم��م��د بن  م���رمي  ال�سيخة  و���س��م��و   ،
زايد اآل نهيان الرئي�ض امل�سارك للربنامج، 
ومعايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي 
اأنور  زك���ي  وم��ع��ايل  زاي����د،  ج��ام��ع��ة  رئي�سة 
القائمون  اح��ت��ف��ل  ال���دول���ة،  وزي���ر  ن�سيبة 
ع��ل��ى ب���رن���ام���ج ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
على  اأع���وام   10 مب��رور  الدرا�سية  للمنح 
حافلة  م�سرية  خاللها  �سطر  انطالقته 
املرموقة،  والإجن��ازات  الأكادميي  بالتميز 
اأُق��ي��م��ت يوم  وذل���ك خ��الل فعالية مم��ي��زة 
ال�سبت يف فندق ’انرتكونتننتال اأبوظبي‘ 
الذي احت�سن اأوىل �سفوف الربنامج عام 

.2008
زايد  ب��ن  ال�سيخ حممد  ب��رن��ام��ج  وان��ط��ل��ق 
للمنح الدرا�سية عام 2008 كاأول مبادرة 
اأكادميية جلامعة نيويورك اأبوظبي قبيل 
عام  ال��ط��الب  م��ن  دف��ع��ة  اأول  ا�ستقبالها 

 .2010
وم���ن���ذ ذل����ك احل�����ني، جن���ح ال���ربن���ام���ج يف 

الثقافات  متنوعة  متكاملة  جتربة  توفري 
عملت ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات ال��ق��ي��ادي��ة ل� 
طالباً   23 اإىل  بالإ�سافة  خريجاً   185

حالياً.
�ساملة  تعليمية  جتربة  الربنامج  ويقدم 
للطالب املتميزين واملوهوبني يف ال�سنوات 
الثالثة اأو الرابعة من درا�ستهم اجلامعية 
اإىل  ت�ستقبل ما ي�سل  الإم����ارات،  دول��ة  يف 
24 طالباً وطالبة كل عام من اجلامعات 
البالد، وه��ي كليات  الثالث يف  الحت��ادي��ة 
ال��ع��ل��ي��ا وج��ام��ع��ة زاي����د وجامعة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

الإمارات العربية املتحدة.
 ويوفر الربنامج دورات درا�سية متخ�س�سة 
�ساأنها  من  اأهمية  ذات  مو�سوعات  تتناول 
اإث����راء م��ن��ظ��ور ال��ط��الب امل�����س��ارك��ني، مثل 
ت��ع��ام��ل امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا الأم���ري���ك���ي���ة مع 
والدولة،  الكني�سة  بني  القائمة  العالقة 
وال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، وال�سلطة 
يتيح  كما  احلديثة.  اأمريكا  يف  ال�سيا�سية 
بتعزيز  للراغبني  قيمة  فر�ض  الربنامج 
اخلطابة  وف��ن  النقدي  التفكري  م��ه��ارات 
اإىل مدينة  ال�����س��ف��ر  ع��ن  ف�����س��اًل  ال��ع��ام��ة، 
وا�سنطن  الأمريكية  والعا�سمة  نيويورك 

ل��ل��ق��اء ق���ادة ب��ارزي��ن يف ال���ولي���ات املتحدة 
�سمو  ق��ال��ت  املنا�سبة،  وب��ه��ذه  الأم��ري��ك��ي��ة. 
اآل  ب��ن زاي���د  ب��ن��ت حم��م��د  ال�سيخة م���رمي 
العا�سرة  ال�سنوية  الذكرى  متثل  نهيان: 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  برنامج  لتاأ�سي�ض 
م�سرية  يف  ب��ارزة  حمطًة  الدرا�سية  للمنح 
هذه املبادرة التعليمية الفريدة التي تقدم 
من�سة جتمع بني خمتلف الثقافات وتعنى 

املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بطالب 
نيويورك  جامعة  اأهنئ  اأن  اإل  ي�سعني  ول 
اأبوظبي ودائرة التعليم واملعرفة وموظفي 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية للربنامج على 
اأكرم  اأن  اأود  ك��م��ا  ال��الف��ت.  الإجن����از  ه���ذا 
واحلاليني،  ال�سابقني  املوهوبني  طالبنا 
ممن اأحيوا الأمل بهذا الربنامج الطموح 
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة وك���ان���وا ع��ام��اًل اأ���س��ا���س��ي��اً يف 

جناحه املتوا�سل.
رئي�ض  نائب  ب��ل��وم،  اآل  اأ���س��اد  جانبه،  وم��ن 
بر�سيد  اأب����وظ����ب����ي،  ن���ي���وي���ورك  ج���ام���ع���ة 
الربنامج الغني من الإجنازات، حيث قال 
اأما  األقاها  التي  الفتتاحية  كلمته  خالل 
خريجي الربنامج يف الفعالية: اإنه ل�سرف 
تاريخي بالن�سبة يل اأن يت�سنى يل امل�ساركة 
ال��ع��ا���س��رة لهذا  ب��ال�����س��ن��ة  يف الح��ت��ف��ال��ي��ة 
الربنامج املرموق، فقد �سهدت على مدار 
العقد املا�سي مدى اللتزام املتفاين الذي 
الأكادميي  العمل  قدمه الربنامج لتعزيز 
وا�ستيعاب  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة  ال����ق����درات  ورف�����د 
ال��راه��ن��ة وتعميق  امل��و���س��وع��ات  ت��ع��ق��ي��دات 
الوعي الجتماعي والعاملي، وكذلك تنمية 

املهارات القيادية لدى طالب الربنامج.

واح���ت���ف���اًل ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق����ام طالب 
اليوم  م����ن  ����س���اب���ٍق  وق������ٍت  يف  ال����ربن����ام����ج 
يف  للم�ساركة  ال��ربن��ام��ج  خريجي  ب��دع��وة 
ن��ق��ا���س��ات ح���ول دوره����م يف دع���م الأه����داف 
لدولة  امل������دى  ط���وي���ل���ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
الإمارات العربية املتحدة، وذلك مب�ساركة 
الدولة،  وزي����ر  ن�سيبة  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل 
الذي األقى كلمة ختامية ملهمة يف نهاية 

احلفل.
جمموعة  م�ساركة  الح��ت��ف��ال  �سهد  كما   
ب��رن��ام��ج ال�سيخ حم��م��د بن  م��ن خ��ري��ج��ي 
كلماٍت  األقوا  حيث  الدرا�سية،  للمنح  زايد 
ع����ربوا ف��ي��ه��ا ع��ن ال��ت��ح��ول ال����ذي اأحدثه 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ح��ي��ات��ه��م  يف  ال��ربن��ام��ج 
من  ك��ل  اأدىل  بينما  وامل��ه��ن��ي،  ال�سخ�سي 
لربنامج  التنفيذي  امل��دي��ر  ي��و،  �سي  دي��ان 
الدرا�سية  للمنح  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جون  و  ال�سيفية،  الأك��ادمي��ي��ة  وب��رن��ام��ج 
جلامعة  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����ض  �سيك�ستون، 
التنفيذي  املدير  املقرب،  ورميا  نيويورك، 
جهاز  يف  ال�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  ل��وح��دة 
ال�سوؤون التنفيذية، بكلماتهم خالل حفل 

الع�ساء الر�سمي. 

•• ابوظبي - الفجر

واأبناء  والطلبة  امل��واط��ن��ني  م��ن  ال��ف   12 نحو  ���س��ارك 
املجتمع، بحما�ض �سديد، يف "فعاليات اأبوظبي التقني 
للم�سي" التي نظمها مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، اأم�ض الإثنني يف ع�سرة مواقع ترفيهية 
بالدولة وهي كورني�ض اأبوظبي، وكورني�ض املمزر بدبي، 
ال�سارقة، وكورني�ض عجمان،  العلم يف  ومم�سى جزيرة 
راأ������ض اخليمة،  ال��ق��وا���س��م يف  وك��ورن��ي�����ض  وال���ف���ج���رية، 
و�سارية العلم يف اأم القيوين، واملبزرة اخل�سراء بالعني، 
يف  العامة  واحلديقة  دمل��ا،  بجزيرة  العامة  واحلديقة 
ال�سابعة  ال��دورة  الظفرة، �سمن  زاي��د مبنطقة  مدينة 
التي   2018 وال��ل��ي��اق��ة  لل�سحة  امل���رح  م��ه��رج��ان  م��ن 
الأول  م��ن  ال��ف��رتة  التقني" خ��الل  "اأبوظبي  ينظمها 
من فرباير اجلاري وحتى 22 مار�ض املقبل، مبختلف 
اإمارات الدولة، حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك الرئي�ض الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة 
الحتاد الن�سائي العام، حيث د�سن �سعادة مبارك �سعيد 

ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، الفعاليات من كورني�ض اأبوظبي و�سط 
م�����س��ارك��ة لف��ت��ة م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني والطالب 
التي  املجتمعية،  الفئات  وكافة  والعائالت  والطالبات 
الريا�سية  الأن�����س��ط��ة  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت 

الأخرى امل�ساحبة للفعاليات.
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ال�سام�سي  م��ب��ارك  �سعادة  وق���ال 
ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة  ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال�سمو  و���س��اح��ب  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، ت�سع ال�سحة اجل�سدية 
يف  ع��ام  ب�سكل  املجتمع  واأب��ن��اء  للمواطنني  والنف�سية 
التقني"  "اأبوظبي  يعمل  ثم  الأول��وي��ات، ومن  مقدمة 
ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث ك��اف��ة ال���ربام���ج وال��و���س��ائ��ل الالزمة 
ال�سحية  الأمن���اط  وتطوير  ا�ستقطاب  يف  للم�ساهمة 
ق��ادرة على  اأج��ي��ال وطنية  اىل  املجتمع و�سول  لأب��ن��اء 

تلبية متطلبات روؤية اأبوظبي 2030 وامل�ساهمة بقوة 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الكبري  امل�ستقبل  �سناعة  يف 

املتحدة.
اجلديدة  ال��دورة  اأن  ال�سام�سي  مبارك  �سعادة  واأو�سح 
اأبناء املجتمع عامة  من املهرجان من اأهدافها تعريف 
ال��ري��ا���س��ة يف حتقيق �سعار  ب��اأه��م��ي��ة  وال��ط��ل��ب��ة خ��ا���س��ة 
" حيث  ال�����س��ب��اب  ال��ع��ام وهو" "�سحة  ه���ذا  امل��ه��رج��ان 
الريا�سة  اأن نزرع يف عقول وقلوب اجلميع حب  نريد 
و�سرورة ممار�ستها ب�سكل منتظم، مبا ي�ساهم يف متتع 
اجلميع مبوفور ال�سحة والعافية وال�سعادة يف احلياة 
العملية والعائلية، ومن ثم حتقيق ال�سعادة والرفاهية 
للمجتمع كامال لفتا اىل اأن املهرجان يت�سمن نخبة 
تقام على مدى   التي  والأن�سطة  املفاجاأت  متميزة من 
خم�سني يوماً مبختلف اإمارات الدولة، والدعوة عامة 
اأمام املواطنني واملقيمني للم�ساركة  ومفتوحة باملجان 
على  تركز  التي  الأخ���رى  املتنوعة  الفعاليات  كافة  يف 

الإرتقاء مبنظومة الوعي ال�سحي للجميع.
امل��رزوق��ي رئي�ض م��ه��ارات الإم���ارات  وق��ال علي حممد 

واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  ظبي  اأب��و  مركز  يف 
ريا�سات  مدربي  مع  كثريا  تفاعلوا  امل��دار���ض  طلبة  اأن 
الفنون القتالية ومنها اجلويجت�سو، داعياً اجلميع اىل 
امل�ساركة وال�ستفادة من الفعاليات الأخرى للمهرجان 
تقام  الهوائية" التي  الدراجات  رك��وب  "اأم�سية  ومنها 
ال��ي��وم ال��ث��الث��اء يف ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة م�����س��اءا بحلبة 
للجميع ممار�سة  ح��ي��ث مي��ك��ن  ي��ا���ض جم���ان���اً،  م��ر���س��ي 
هذه الريا�سة الرائعة على م�سمار �سيارات الفورمول 

ومعاي�سة جتربة ثرية وجديدة.
وم��ن جهته ق��ال غ��امن عجيف ال��زع��اب��ي م��دي��ر مركز 
وجميعهم  امل��رك��ز  طلبة  اأن  املهني  والتطوير  التعليم 
اأبو  "فعاليات  م���ن  ك��ث��ريا  اإ����س���ت���ف���ادوا  ق���د  م��واط��ن��ني 
ت��ن��وع��ا جديدا  ���س��ه��دت  للم�سي" ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي  ظ��ب��ي 
امل��ه��رج��ان مينح طلبة  اأن  اىل  م�����س��رياً  ال��ري��ا���س��ات،  يف 
ثانويات  طلبة  على  للتعرف  الفر�سة  العامة  املدار�ض 
التكنولوجيا التطبيقية واملدار�ض الفنية، مبا ي�سجعهم 
على الإلتحاق بامل�سارات التخ�س�سية التي يقوم عليها 

�سوق العمل يف احلا�سر وامل�ستقبل.

بلدية مدينة العني تكرم امل�ساهمني يف احتفالت اليوم الوطني 46
•• العني - الفجر

ت�صوير- حممد معني

كرمت بلدية مدينة العني �سباح اأم�ض، امل�ساركني واملنظمني يف فعاليات اليوم 
الوطني 46 ، وذلك خالل احلفل ال�سنوي الذي تنظمه البلدية  مب�سرحها 
�سلطان  حمد  و���س��ع��ادة  النعيمي  مطر  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  الرئي�ض، وح�سره 
وقطاعات  اإدارات  خمتلف  م��ن  واملوظفني  امل�سوؤولني  م��ن  وع��دد  الدرمكي 

املكرمني من املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية واخلا�سة،  اإىل  البلدية، اإ�سافة 
و و�سائل الإعالم وم�ساهري ح�سابات التوا�سل الجتماعي واملتطوعني من 
�ساهمت  لإجنازاتهم التي  ودعماُ  جلهودهم  تقديراَ  العمل  وفرق  امل�سورين 
تاله  الوطني،  ال�سالم  احلفل،  برنامج  وت�سمن  الفعاليات.  ه��ذه  اإب���راز   يف 
البلدية  نظمتها  التي  والحتفالت  الفعاليات  فيلم يخت�سر جميع   عر�ض 
مميزة  احتفالت  على  البلدية  عملت  ،حيث   46 الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
احتفاًء بهذه املنا�سبة الغالية ، منها يوم العلم والحتفالت الداخلية مببنى 

البلدية  واخلارجية التي اأقيمت مبدينة األعاب هيلي، كما ومت خالل احلفل 
كذلك عر�ض )فيلم الحتفال يف عيونكم( والذي ر�سد تفاعل اجلمهور مع 

الفعاليات املقدمة  عرب مواقع التوا�سل الجتماعي املختلفة. 
باحرتافية ومتيز،  التي عملت  بجميع اجلهود  العني  بلدية مدينة  وت�سيد 
و�ساهمت يف تقدمي هذا العمل امل�سرتك لعك�ض �سورة م�سرفة  حلب الوطن 
وفرحة اأبناءه ، من خالل مدى القبال الذي حققته فعاليات اليوم الوطني 
46 ، مبا يحقق الأهداف الرامية لتقدمي خدمات للمجتمع والعمالء مبا 

يعزز جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي حاليا وم�ستقبال ،ودعم الإدارة التكاملية 
مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني واأ�سحاب العالقة.

التي  ع��ددا من اجلهات  مع  تعاونت  العني   بلدية مدينة  اأن  بالذكر  جدير 
كان لها دور فاعل وبارز يف اإجناح احتفالت اليوم الوطني 46 ، ويبلغ عدد 
اجلهات املتعاونة اأكر من 50 جهة حكومية و�سبه حكومية و�سركات خا�سة 
، �ساهمت جميعها يف الرتقاء بالفعالية لتحقيق ر�سا املجتمع  ولتقدمي كل 

ما هو مميز ل�سكان وزّوار مدينة العني. 

 حتت رعاية طحنون بن حممد  
 انطالق فعاليات مهرجان املربعة 
الرتاثي الثاين بعد غد اخلمي�س 

•• العني - الفجر

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  ال�سيخ طحنون بن حممد  �سمو  حتت رعاية 
منطقة العني تنطلق فعاليات مهرجان املربعة الرتاثي يف دورته الثانية 
 26 حتى  وت�ستمر  ال��ع��ني،  مبدينة  امل��رب��ع��ة  قلعة  يف  اخلمي�ض  غ��د  بعد 
ب��اإذن اهلل  اإرث املغفور له  اإحياء  اأي��ام بهدف  فرباير اجل��اري  ملدة خم�سة 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه".
اأن  اأبوظبي  �سرطة  عام  ال�سريفي مدير  علي  مكتوم  اللواء  �سعادة  واأك��د 
على  باملحافظة  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  جت�سيداً  ي��اأت��ي  املهرجان 
القادمة لفتاً  الأج��ي��ال  ذاك��رة  وتاأ�سيله يف  الإم��ارات��ي و�سيانته  ال��رتاث 
اإىل الدعم الذي قدمه معاىل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام 
التي  الأجيال احلديثة  املهرجان بهدف تعريف  اأبوظبي لفكرة  ل�سرطة 

مل تواكب تلك احلقبة التاريخية بتطورات ال�سرطة.
اأبوظبي  �سرطة  اع��ت��زاز  يعك�ض  امل��ه��رج��ان  اأن  ال�سريفي  ال��ل��واء  واأو���س��ح 
الأمن  حلفظ  و�سرطية  اأمنية  ق��وة  اأول  ان��ط��الق  �سهدت  التي  باملربعة 
وال�ستقرار يف اإمارة اأبوظبي، والتي حتولت اإىل معلم �سياحي بارز يزوره 
حكومة  بجهود  م�سيداً   ، م�ستمرة  ب�سورة  واملقيمني  وال�سياح  املواطنني 
اأولويات  راأ����ض  على  ال�سياحي  القطاع  تطوير  و�سعت  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي 
خطتها ال�سرتاتيجية 2030 نظًرا لأهمية ال�سياحة يف دعم القت�ساد 

الوطني.
وذكر اأن املهرجان �سي�سهد يف يومه اليوم الأول تخريج دفعة جديدة من 
اإدارة مدار�ض ال�سرطة، ت�سم 86 �سرطيا م�ستجداً كما �سيت�سمن العديد 

من الأن�سطة الثقافية والرتاثية والرتفيهية جلميع اأفراد املجتمع.
العا�سرة  اىل  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  من  ال��زوار  املهرجان  وي�ستقبل 
ه��ذا احلدث  امل�����س��ارك��ة يف  اإيل  اجل��م��ه��ور  املنظمة  اللجنة  ودع���ت  م�����س��اء، 
ال�سعرية  والأم�سيات  ال�سعبية  بالعرو�ض  وال�ستمتاع  ال�سياحي  الثقايف 

والرتاثية.
الأوىل  ن�سخته  �سهد يف  ال��رتاث��ي  امل��رب��ع��ة  م��ه��رج��ان  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
يف  ي�سهد  اأن  ويتوقع  اجلمهور،  اأف���راد  و  ال�سركاء  م��ن  متميزاً  ح�سوراً 
فعالياته  تنوع  مع  متيزاً،  اأك��ر  وم�ساركة  كبرياً  اإق��ب��اًل  الثانية  ن�سخته 
وبراجمه الرتاثية وال�سعبية وتعتز �سرطة  اأبوظبي مبقتنياتها  العديدة 
ال�سياحة والتي ت�ستقطب  اأهم مقومات وعماد  حيث يعترب الرتاث من 

اهتمام الزوار وال�سياح عاملياً.



احلمراء  ال��دم  كريات  تنقل  ل  ال��دم،  بفقر  الإ�سابة  عند 
تكون  اجل�سم.  اأن�سجة  اإىل  الأوك�سجني  من  كافية  كمية 
الن�ساء احلوامل والأولد اأكر عر�سة لهذه امل�سكلة. يبقى 
اأعرا�ض.  اأي  الدم احلميد )�سامتاً( ول يرتافق مع  فقر 
بينها  موؤ�سراته من  تتعدد  ح��اداً،  م�ساراً  يتخذ  لكن حني 

التعب وال�سعف والنعا�ض وفقدان لون الب�سرة وال�سفتني 
والل�سان والأظفار والأوعية الدموية يف العني.

ال���دم وي�سبح  ف��ق��ر  ق��د يتفاقم  م��ن��ا���س��ب،  ع���الج  م��ن دون 
يتباطاأ  ق��د  م��زم��ن:  ب�سكل  ال�سحة  لتدهور  كامناً  �سبباً 
منو اجلنني خالل احلمل، ويتاأخر التطور املعريف، وتزيد 

خم��اط��ر الل��ت��ه��اب��ات ل���دى ال�����س��غ��ار، وت��رتاج��ع القدرات 
النا�ض. يكون املواليد اجلدد من  اجل�سدية لدى خمتلف 
�سن  والن�ساء يف  ال�سغار  والأولد  ال�سئيل  الوزن  اأ�سحاب 
الإجناب معّر�سني للخطر اأكر من غريهم. حتتاج هذه 
الفئات من النا�ض اإىل كمية حديد تفوق تلك التي يحتاج 
ثالث  اأو  مب��رت��ني  �سناً  الأك���رب  الن�ساء  اأو  ال��رج��ال  اإل��ي��ه��ا 

مرات.

اأ�سباب رئي�سة
نق�ض احلديد  ُيعترب  الرئي�سة غذائية.  الدم  فقر  اأ�سباب 
ت��اأث��رياً يف ال�سحة وي��رت��ب��ط بنظام  ال��ع��وام��ل  اأك���ر  اأح���د 
غذائي رتيب وغني بعنا�سر تعيق امت�سا�ض احلديد. قد 
يتفاقم نق�ض احلديد اأي�ساً ب�سبب �سوء التغذية، ل �سيما 
 A والفيتامني  الفوليك  حم�ض  يف  نق�ض  مع  تزامن  اإذا 

.B12 اأو
300 و500  اآخر لفقر الدم وت�سيب بني  املالريا �سبب 
يف  ال���دم  فقر  ح���الت  ن�سف  ُت�سّبب  وق��د  �سخ�ض،  مليون 

املناطق التي ي�ستفحل فيها هذا الوباء.

طريقة الت�سخي�ض
لت�سخي�ض فقر الدم وتقييم حّدته، يجب اإجراء فح�ض دم. 
يتاأكد الطبيب من فقر الدم عند تراجع عامل اأو ثالثة 
عوامل من الثوابت الآتية: عدد الكريات احلمراء، ن�سبة 
ميكن  ثم  املكد�سة.  اخلاليا  حجم  الهيموغلوبني،  ترّكز 
الأخرى  الفحو�ض  تكون  ال��دم.  يف  احلديد  قيا�ض جرعة 

البحث  النخاع،  ت�سوير  الفيتامينات،  جرعة  دق��ة:  اأك��ر 
عن اأج�سام م�سادة مل�سادات الكريات احلمراء...

م�ساعفات حمتملة
ب�سكل عام، ميكن عك�ض اآثار فقر الدم مب�ساعدة عالجات 
فاعلة. لكن تكر حالت الوفاة بني املواليد اجلدد ب�سبب 

فقر الدم.
B12، قد تكون  الفيتامني  الدم بنق�ض  ارتبط فقر  اإذا   

يوؤثر  الفيتامني  ه��ذا  لأن  ع�سبية  يف امل�ساعفات 
اأي�ساً  امل��ري�����ض  الأع�����س��اب. وق���د ي�����س��اب 

ب��ف�����س��ل ك����ل����وي ب�����س��ب��ب ف���ق���ر ال����دم 
النحاليل.

و�سائل العالج
امل������ق������ام  يف 
الأول، يجب 
م�����ع�����اجل�����ة 

الأع��������را���������ض 
النزف  ووق������ف 
ب�����س��ب��ب ال����دورة 

ال���������س����ه����ري����ة 
القرحة  اأو 
ثم  م��������ث��������اًل، 

يجب النتقال 
ا����س���ت���ه���داف  اإىل 

اأ�سباب فقر الدم:
ال�سبب  معاجلة  اإىل  بالإ�سافة  اخلبيث:  ال��دم  فقر   •
ياأخذ  اأن  ي��ج��ب   ،)B12 ال��ف��ي��ت��ام��ني  ام��ت�����س��ا���ض  )���س��وء 
اأقرا�ض  �سكل  على  اإليها  يفتقر  التي  امل��ادة  ه��ذه  املري�ض 

اأو حقن.
العالج  يق�سي  احل��دي��د:  بنق�ض  املرتبط  ال��دم  فقر   •

باأخذ اأقرا�ض حديد وميتد على �ستة اأ�سهر.

اأف�سل املاأكوالت ملحاربته
اأك��رب كمية حديد يف ع������������������دا  اإي��ج��اد  الطحالب، ميكن 

ت�سّكل  لذا  وحلومها،  احليوانات  دم 
اللحوم احلمراء اأف�سل خيار،

ال���ع���ج���ل  ك����ب����د  ج�����ان�����ب  اإىل   
وحوي�سالت  ال������دواج������ن  اأو 

احليوانات.
 ك������ذل������ك، ي�������س���م���ن امل����ح����ار 
وال���ق�������س���ري���ات والأ����س���م���اك 

كمية جيدة من احلديد.
الفا�سوليا  وت�������س���اه���م   
وال�سبانخ  ال��ب��ي�����س��اء 
وال������ب������ق������دون�������������ض 
املجففة  والفاكهة 
)ل �سيما امل�سم�ض( 
يف ا�سرتجاع خمزون 

احلديد.

�شحة وتغذية
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يعاين االأوالد الر�سح ما بني �ست وثماين مرات �سنويًا، ويعانيه البالغون 
وكيف  تتبعها،  التي  املنزلية  العالجات  ما  مرات.  واأربع  مرتني  بني  ما 

تعرف ما اإذا كانت فاعلة؟ اأخريًا، اأثارت اأخبار وفاة ع�سرة 
اأوالد على االأقل ب�سبب عالج منزيل ُيعتقد باأنه يخفف 

اآالم الت�سنني ت�ساوؤالت عدة حول فاعلية العالجات 
اأمانها،  ال�سائعة ومدى  امل�ساكل  البديلة يف مداواة 

اأنها  تزعم  التي  املنزلية  العالجات  عن  فماذا 
حتارب الر�سح؟

يعني فقر الدم تراجع عدد كريات الدم احلمراء ويكون م�سوؤواًل عن ال�سعور بالتعب، 
القلب  وخفقان  ال�سعر  ت�ساقط  حتى  اأو  واالكتئاب  الذاكرة  ا�سطراب  مع  يرتافق  وقد 

والدوار والتهابات متكررة اأحيانًا. باخت�سار، ال ت�ستخّف بهذا اال�سطراب الأي �سبب!

اأف�سل املاأكوالت ملحاربته

فقر الدم... تعب و�سعف ونعا�س

ُذكر الفيتامني C للمرة الأوىل كعالج للر�سح يف �سبعينيات 
ال��ق��رن امل��ا���س��ي. ت��ن��اول��ت��ه م��ن��ذ ذل���ك احل���ني جت����ارُب كثرية، 
التقاط  قبل  يومياً   C الفيتامني  اأخ��ذ  اأن  بع�سها  اكت�سف 
اأمل احللق  الأع��را���ض، مثل  ي�ساهم يف تخفيف حدة  الر�سح 

وجريان الأنف.
ر مدة الر�سح بنحو 10% عند تناوله  كذلك تبنّي اأنه يق�سّ
الث��ن��ي ع�سر  الأي���ام  اأن  ذل��ك  الأع��را���ض. يعني  بعيد ظهور 
التي ي�سعر خاللها ال�سخ�ض البالغ بالتوعك نتيجة للر�سح 
قارنت  اأخ��رى  درا���س��ات  لكن   .C الفيتامني  مع   11 ت�سبح 
الأخري بعالج وهمي واكت�سفت اأن َمن تناولوه مل ي�سبحوا 

اأف�سل حاًل ممن اأخذوا العالج الوهمي.
C يف احل��م�����س��ي��ات وال��ع��ن��ب��ي��ات، وتبلغ  ي��ت��واف��ر ال��ف��ي��ت��ام��ني 
و75  للرجال  مليغراماً   90 بها  املو�سى  اليومية  اجلرعة 
مليغراماً للن�ساء. لكن البع�ض يتناول جرعة اأكرب خ�سو�ساً 
خالل الف�سول الباردة، اإل اأن تخطي جرعة الألفي مليغرام 

يومياً ُربط با�سطرابات يف املعدة وح�سى الكلى.

القنفذية:

القنفذية،  ب�ساأن  حا�سمة  اإج��اب��ة  اإىل  الباحثون  ل  يتو�سّ مل 
وهي نبتة مزهرة ُت�سنع منها اخلال�سات والنقوع وُت�ستعمل 
اأنها تعّزز  اأظهر عدد من الدرا�سات  عموماً ملحاربة الر�سح. 
عدد الكريات البي�ساء، ما يقّوي بدوره ردود الفعل املناعية 
جتاه العدوى. لكن درا�سات اأخرى تو�سلت اإىل اأن ل تاأثري 

للقنفذية.
رد فعل ح�سا�سياً  القنفذية  ت�سببه لك  اأ�سواأ ما قد  اأن  يبدو 
يوؤدي عموماً اإىل طفح جلدي واإىل �سدمة ح�سا�سية خطرية 
�سيوعاً،  الأك��ر  تاأثرياتها اجلانبية  اأم��ا  احل��الت.  بع�ض  يف 
فت�سمل ا�سطراب املعدة. كذلك توؤدي اإىل م�ساكل يف الكبد، 

اإن تناولتها مع اأدوية القلب، مثل الأميودارون.

الزنك:
الزنك  اأن مكمالت  اإىل   2011 ع��ام  ُن�سرت  درا���س��ة  اأ���س��ارت 
التي  الأي����ام  ع��دد  م��ن  ال��ر���س��ح وحت���ّد  م��دة  ر  الغذائية تق�سّ
يتغّيب خاللها الولد عن املدر�سة ب�سبب املر�ض. راجعت هذه 
الدرا�سة نتائج 15 جتربة، واأكت�سفت اأن تناول الزنك يقلل 

اأي�ساً من ا�ستهالك امل�سادات احليوية.

اأن الزنك ل يعود على املري�ض  لكن بع�ض الدرا�سات اأظهر 
الأول لظهور  ال��ي��وم  م��ن  ب����دءاً  ت��ن��اول��ه  ع��ن��د  اإل  ب��ال��ف��ائ��دة 

الأعرا�ض،
��رت ف��رتة امل��ر���ض ي��وم��اً ب��ني َم��ن ت��ن��اول��وا املكمالت   اإذ َق�����سُ
ال��غ��ذائ��ي��ة بعيد ���س��ع��وره��م ب��ال��ت��وّع��ك، م��ق��ارن��ة مب��ن اأخ���ذوا 

العالج الوهمي.
ب�سكل  تثبت  الدرا�سات ل  اإليها  التي تو�سلت  النتائج  اأن  اإل 
ح��ا���س��م ف��اع��ل��ي��ة ه���ذه امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة، وك�����س��ف��ت درا�سة 
اأن الأدل��ة غري كافية للتو�سية بتناول   2009 اأُجريت عام 

الزنك كو�سيلة للوقاية من الر�سح ومعاجلته.
اأ�سباب  اأب���رز  اأح���د  ال��زن��ك يف عمل  ي��وؤث��ر  ع���الوة على ذل���ك، 
الر�سح: الفريو�ض الأنفي. تبنّي اأن مكمالت الزنك الغذائية 
هذا  الت�ساق  وتعيق  التكاثر  م��ن  الأن��ف��ي  ال��ف��ريو���ض  متنع 

الفريو�ض الطفيلي باخلاليا الب�سرية.

الثوم:
اأظهر عدد �سغري من الدرا�سات اأن مكمالت الثوم الغذائية 
حتّد من عدد املرات التي ُي�ساب خاللها ال�سخ�ض بالر�سح 

اقت�سرت  الدرا�سات  هذه  اأن  اإل  منه.  التعايف  وترية  وت�سّرع 
نتائج  �سمل  اأك��رب  حتلياًل  النا�ض.لكّن  من  مئات  ب�سع  على 
ثماين جتارب ك�سف اأن ما من اأدلة كافية للجزم باأن الثوم 

النا�ض يهربون  اأن رائحة فمك جتعل  اإل  يبعد عّنا الر�سح. 
اإح���دى الطرائق  منك عند ت��ن��اول ال��ث��وم، وق��د ت��ك��ون ه��ذه 

اجليدة لتفادي اجلراثيم خالل فرتات انت�سار املر�ض.

عالجات الر�سح املنزلية... ما مدى فاعليتها؟
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العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

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

العندليب لت�سليح كهرباء ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1185669  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوتار الذهبية لتنظيم حفالت 

الزفاف واملنا�سبات رخ�سة رقم:CN 1170362 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 4*2 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/الوتار الذهبية لتنظيم حفالت الزفاف واملنا�سبات
GOLDEN STRINGS WEDDING & EVENTS ORGANIZED

اىل/معهد الوتار الذهبية للمو�سيقا
GOLDEN STRINGS MUSIC INSTITUTE

تعديل ن�ساط/ا�سافة تعليم املو�سيقى )8542002(
تعديل ن�ساط/حذف تعهدات احلفالت واملنا�سبات الرتفيهية )9000102(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

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

رخ�سة رقم:CN 1118338 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي حممد فهد غراب املري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مربوك �سليمان مبارك ال�سقر العامري

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

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

رخ�سة رقم:CN 1763323 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حمد �سعيد حمد الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان ف�سل جعفر بدر اجلابري

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

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

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

 رخ�سة رقم:CN 1109963 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد عبيد �سامل نهيه الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد حممد �سعيد احمد املقبايل
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة امل�سيئ لت�سليح املكيفات
AL MUDEEA A/C REPAIRS WORKSHOP

اىل/نيمبال ل�سبكات الت�سال
NIMBLE COMMUNICATION NETWORK

تعديل عنوان/ Building Name من اىل 126329
تعديل عنوان/ Building Owner Name من بناية �سعيد علي �سعيد الكتبي اىل بناية/ فالح 

�سيف جميد حارب واخرين
Floor من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح و�سيانة الطابعات )9511003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب �سبكات الت�سال الداخلي و�سيانتها )4321013(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح و�سيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية الهواء )3312007(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

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

عبيد املن�سوري لتجارة م�ستلزمات اجلمال
رخ�سة رقم:CN 1127651 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :ال ات�ض لال�ست�سارات الدارية منطقة حرة  

 Furnaliza:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 280356     بتاريخ : 2017/10/2
باإ�سم :ال ات�ض لال�ست�سارات الدارية منطقة حرة

وعنوانه:دبي - دبي املنطقة احلرة ملدينة ميدان هاتف: 026662866 فاك�ض: 026662877 �سندوق الربيد: 
amir.bushara@mitchelpartners.com :43503 امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :20 الثاث واملرايا واطارات ال�سور واملنتجات )غري الواردة 
يف فئات اخرى( امل�سنوعة من اخل�سب او الفلني او الق�سب او اخليزران او ال�سف�ساف او ال�سندان او العظام 
او العاج او عظم فك احلوت او ال�سدف او الكهرمان او املحار او امل�سروم وامل��واد البديلة لكل هذه املواد او 

املواد البال�ستيكية
. Furnaliza و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  فرباير  2018 العدد 12255
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :ال ات�ض لال�ست�سارات الدارية منطقة حرة  
 Eureka:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 280357     بتاريخ : 2017/10/2
باإ�سم :ال ات�ض لال�ست�سارات الدارية منطقة حرة

وعنوانه:دبي - دبي املنطقة احلرة ملدينة ميدان هاتف: 026662866 فاك�ض: 026662877 �سندوق الربيد: 
amir.bushara@mitchelpartners.com :43503 امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 م�ستح�سرات تبي�ض القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف 
غ�سل وكي املالب�ض م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور وزيوت عطرية م�ستح�سرات 

جتميل غ�سول لو�سن لل�سعر منظفات ا�سنان.
. Eureka و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  فرباير  2018 العدد 12255
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :ال ات�ض لال�ست�سارات الدارية منطقة حرة  
 ALJONEH:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 280358     بتاريخ : 2017/10/2
باإ�سم :ال ات�ض لال�ست�سارات الدارية منطقة حرة

وعنوانه:دبي - دبي املنطقة احلرة ملدينة ميدان هاتف: 026662866 فاك�ض: 026662877 �سندوق الربيد: 
amir.bushara@mitchelpartners.com :43503 امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 اللحوم وال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد خال�سات 
بال�سكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  جيلي  وه��الم  ومطهوه  وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  وفواكة  اللحم 

البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون ال�ساحلة لالكل.
. ALJONEH و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  فرباير  2018 العدد 12255

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :كرو�سفت متليز للياقة البدنية �ض.ذ.م.م

 METALIZE STRONGER THAN ALL:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم  : 278195     بتاريخ : 2017/8/15

باإ�سم :كرو�سفت متليز للياقة البدنية �ض.ذ.م.م
وعنوانه:منطقة را�ض اخلور - دبي - �ض.ب:28613 - هاتف:043336688 - فاك�ض:043336868 

دبي   abdullah@alwasit.com امييل
�سورة العالمة

الن�سطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم   41: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
الريا�سية والثقافية

و�سف العالمة:العالمة مكونة من خلفية �سوداء بها رجل ريا�سي باللون ال�سود يحمل بيده اليمنى مطرقة 
كبرية وبال�سفل منها من جهة الي�سار كلمة لتينية وبال�سفل منها واملنت�سف كلمة METALIZE وهي 
 STRONGER  لتينية عري�سة ومميزة باللون البي�ض وا�سفلها كلمات لتينية عري�سة مميزة وهي

الخ�سر. باللون   THAN ALL
الإ�سرتاطات:.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  فرباير  2018 العدد 12255

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :دريزل مطعم وكافية ذ.م.م

 Drizzle:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 
املودعة بالرقم  : 273183     بتاريخ : 2017/5/14

باإ�سم :دريزل مطعم وكافية ذ.م.م
وعنوانه:ابوظبي �سنرتال مول مدينة خليفة ابوظبي هاتف: 0503121388

h.t.r.m@outlook.com :سندوق الربيد 91618 امييل� 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43 مطعم وكافية
و�سف العالمة:كلمة Drizzle مكتوبة بر�سم معني يعلوها حرف D ب�سكل مميز.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  فرباير  2018 العدد 12255

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 277240 بتاريخ: 2017/07/30
با�س��م: كيه ات�ض ا�ض اتيليه 

وعنوانه: �ض.ب 36550 ، دبي ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واغطية الرا�ض.
الواقعة بالفئة 25.

الذي  والو�سع  بال�سكل  SAFFRON BOUTIQUE مكتوبة  الالتينية  العبارة  العالمة:  و�سف 
تظهر به يف العالمة وذلك بطريقة مميزة. 

على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  فرباير  2018 العدد 12255
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  276674 بتاريخ: 2017/07/18
با�س��م: زورا�ض للتجارة العامة )ذ.م.م(

وعنوانه: �ض.ب: 28796، ال�سارقة - المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ض واملوائد.
الواق�عة بالفئة:24

ناحيتها  ور�سم على  HEIDELBERG مكتوبة بخط فني مميز  الالتينية  العبارة  العالمة:   و�سف 
الي�سر �سكل فني يتكون من خطني مقو�سني يقطعان كل منهما الخر ويالم�ض احدهما احلرف الول من 
كلمة العالمة ويوجد با�سفلها ر�سم خط عري�ض عليه جمموعة من اخلطوط الرفيعة على جزئه الي�سر 

والكل بطريقة مميزة.
على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  20  فرباير  2018 العدد 12255

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  276479بتاريخ: 2017/07/16
با�س��م: ايجلنتني للت�سميم وال�ست�سارات. 

وعنوانه: �ض.ب. 66166 ، دبي - المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.
الواق�عة بالفئة:25

�سكل مميز  لها  زرارة  �سكل  �سكل مميز ميثل  فوقها  ور�سم   EGLANTINE العبارة  العالمة:  و�سف 
والكل بطريقة مميزة.

على من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
    اعالن حكم  بالن�شر    

                          اعالن حكم غيابي يف الدع�ى اأمر الداء رقم 2018/49 ايجارات

املحكوم له طالب العالن/�سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي
العنوان:الرب�ساء الوىل - بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110

العقاري  ال��ره��ن  ل���س��ت�����س��ارات  ت�سوت�ض  اع��الن��ه:ري��ل  امل��ط��ل��وب  عليه  امل��ح��ك��وم 
)موؤ�س�سة فردية( العنوان:الرب�ساء - هاتف رقم:0558178999، 0553972464

منطوق القرار ال�سادر بتاريخ:2018/2/13
املنازعات اليجارية بدبي  امل�ستعجلة مبركز ف�ض  اأ�سدر �سعادة قا�سي المور 
قراره يف المر الداء رق��م:2018/49 املرفوع من �سيف بن حممد بن عبداهلل 

ال�سام�سي بقبوله الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )31.965( درهم وامل�ساريف
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املوعيد القانونية.  
 مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12221 بتاريخ 2018/01/11 
بخ�سو�ض الرخ�سة التجارية )CN-2122500( بال�سم التجاري: �سمارت برواكتف 

للتدريب وال�ست�سارات الدارية.
تنوه دائرة التنمية القت�سادية بت�سحيح العالن امل�سار اليه:

تعديل ال�سم من/ �سالح �سامل الطهبو�ض اىل/ �سالح اأبوبكر �سامل الطهبو�ض
بال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية)اب�ظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1089   

املنذر: �سركة لك�سري خلدمات الإ�سراف الإداري جلمعيات املالك ذ م م بوكالة املحامية – 
هند الكتبي . املنذر اإليه: يوغي�ض ديوان . جمهول حمل العنوان. حيث ا�ستحق عليك ر�سوم 
خدمة الوحدة املذكورة اأعاله وامتنعت عن ت�سديدها على الرغم من مطالبتكم بدفعها يف 
وبعد موعد ا�ستحقاقها وحيث �سدر قرار مدير جمعية املالك بتاريخ 2-5-2017 واملتعلق 
اإليك هذا الإن��ذار لنخطرك  اأعاله فاإننا نوجه  بعدم دفع الر�سوم امل�ستحقة على الوحدة 
ر�سميا بقرار جمعية املالك املذكور واملرفق طيه ندعوك اي�سا فور ا�ستالم هذا الإنذار اإىل 
دفع املبلغ امل�ستحق عليك واملبالغ36.927.00 ومبلغ 34.336.00 درهم وما ي�ستجد عليه من 
زيادات لتجنب جلوء موجه الإنذار اإىل اجلهات املخت�سة مبا فيها الق�ساء لأعمال ن�سو�ض 
القانون رقم 27 ل�سنة 2017 ب�ساأن ملكية العقارات امل�سرتكة يف اإمارة دبي واإلزامك بدفع 

املبلغ املطالب  به يف هذا الإنذار.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإعادة اإعالن ح�ش�ر امل�شتاأنف �شده بالن�شر

يف ال�شتئاف 03/00026/2018 �شكني
اإىل امل�ستاأنف �سده: عبد الرحمن اأحمد يو�سف و�سي ات�ض جي كوبنهاغن 
ال�سام�سي ونوبل هو�ض لال�ستثمار  الرزي  �سامل حممد  واأمنه  للعقارات 
�ض ذ م م . مبا اأن امل�ستاأنف : فالدي�سالف ليف �سوجوف قد اأقام �سدكم 
-اإلغاء  ال��ت��ايل:  بطلب  املركز  اأم��ام  �سكني   03-00026-2018 ال�ستئناف 
احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا 
. مطالبة مالية – الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف العدوى .وقررت 
الأربعاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اإعالنكم  اإعادة  الق�سائية  اللجنة 
اللجنة   – الق�سائية  اللجنة  اأم��ام  م   2:00 ال�ساعة   2018-2-28 املوافق 
ال�ستئنافية الوىل واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات اليجارية لنظر 
الدعوى وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�سر. 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديك من دفاع 

وم�ستندات . يتم اإ�سدار هذه الوثيقة ول تتطلب اأي ختم اأو توقيع. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 245
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سمري حممود حممد العزائي - ميني  اجلن�سية وال�سيد/خالد 
يون�ض عمر يافعي - امريكي اجلن�سية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة %100  
وذلك اىل ال�سيد/او�سان خالد ناجي عبيد - ميني اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه/القي�سر ل�سياغة 

الذهب تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:736421
القانوين من �سركة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة  ال�سكل  تعديالت اخرى:مت تغيري 

فردية بوكيل
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   .
ا�سبوعني 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�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 250
اجلن�سية  -باك�ستاين  �سديق  حممد  �سكيل  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد/جاويد اقبال 
غيار  قطع  لتجارة  الزرق  امل�سماه:النجم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - علي  وارث 

املكيفات والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:612782
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 249

ايرايل بر�سموتن -هندي اجلن�سية يرغب يف  �سنيل  ال�سيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
ا�سرف -  ال�سيد/احمد و�سيم  البالغه 100% وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
بامارة  تاأ�س�ست  والتي  الج�سام  لكمال  الزين  امل�سماه:دار  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:605686
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 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�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 247

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبيد احمد مطيع احمد - باك�ستاين اجلن�سية يرغب بالتنازل 
وبيع كامل البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيد/مو�سى رحمن امني الرحمن - باك�ستاين اجلن�سية يف 

الرخ�سة التجارية:دار الوقت لال�ست�سارات الدارية ترخي�ض رقم:725022
تعديالت اخرى:تنازل �ساحب الرخ�سة لخر

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )4( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   .
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 254
اجلن�سية  كويتي   - اليعقوب  عبداهلل  ابراهيم  عبدالهادي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
فرا�ض  حممد  ال�سيد/جلني  يرغب  كما   %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حماده - �سوري اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 50% وذلك اىل ال�سيد/ن�سري 
تانكاباتيل تنكايات كونهي - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم:�سالون اللم�سه ال�ساميه لل�سيدات 

والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:749341
تعديالت اخرى:مت تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   .
ا�سبوعني 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�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 253

بنغالدي�سي   - احمد  �سيد  م�سرت  ال�سالم  �ساهد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب بالتنازل وبيع عن عدد 50% ح�سه من ح�سته البالغة 100% ح�سه اىل 
ال�سيد/راجب �سيل ميالن �سيل - بنغالدي�سي يف رخ�سة:�سالون تالل الواحة للحالقة 

مبوجب الرخ�سة رقم:753766
اعمال  �سراكة  اىل  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت  حيث 

بوكيل خدمات
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 255

با�سا خان - باك�ستاين اجلن�سية  ال�سيد/ جوهر خان  ليكن معلوما للجميع بان 
ماجومدر  ا�سيك  ال�سيد/حممد  اىل   %100 البالغه  ح�سته  كامل  بيع  يف  يرغب 
ملقاولت  اخل�سراء  يف:املروج  اجلن�سية  بنغالدي�سي   - ماجومدر  ميا  الكا�ض 

التك�سية والر�سيات مبوجب رخ�سة رقم:752728
ل�سنة  2013  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1081   

املنذر/البنك العربي املتحد 
املنذر اليه :�سركة �سي جي اي املحدودة جمهول حمل القامة

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )25.421.049.00( درهم )خم�سة وع�سرين 
فائدة  من  عليها  ي�ستجد  وما  دره��م(  واربعني  وت�سعة  الف  وع�سرين  وواح��د  واربعمائة  مليون 
فان  املهلة  ه��ذه  خ��الل  ال�سداد  ع��ن  امتناعكم  وح��ال  تاريخه  م��ن  يوما  ث��الث��ون  خ��الل  للمنذر 
املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  للزامكم  قبلكم  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر 
بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار املبنى على الر�ض رقم:S20204 املقيد يف ال�سجل برقم:218 
بتاريخ:2008/8/27 باملنطقة احلره بجبل علي بامارة دبي طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 
26 وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1033   

املنذر/�ستاندرد ت�سارترد بنك 

املنذر اليه :فريدريك اريول �سوريز

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )37.294.00( درهم نتيجة الإخالل 

ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 

ال�سيارة رقم )10219/ التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �سي�سطر  الن�سر 

 )2011( م��ودي��ل  )اأزرق(  ال��ل��ون  ���س��ال��ون(   -  6 )م���ازدا  ن��وع  م��ن  خ�سو�سي/M/دبي( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1027   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :�سيخ فريد

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )48.002.05( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/D/سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )14354/خ�سو�سي�

دبي( من نوع )�سريي ئي 8 - مركبة عمومية( موديل )2014( لون )ر�سا�سي( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1028   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :حممد حازاميي با�سران

تنذر املنذره املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )27.872.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/M/سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )47220/خ�سو�سي�

دبي( من نوع )هوندا �سيفيك �سالون( موديل )2009( لون )ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1032   

املنذر/�ستاندرد ت�سارترد بنك 

املنذر اليه :ابيال�ض كري�سنان كري�سنان

الإخالل  نتيجة  درهم   )21.464.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 

ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 

/88712( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )هيونداي الينرتا - �سالون( اللون )اأ�سود( موديل )2014( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1034   

املنذر/�ستاندرد ت�سارترد بنك 

املنذر اليها :نورهان ياقوت جابر �سالح

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )130.933.00( درهم نتيجة الإخالل 

ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ 

ال�سيارة رقم )82480/ التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �سي�سطر  الن�سر 

خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( اللون )اأزرق( موديل )2016( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1026   

املنذر/�ستاندرد ت�سارترد بنك 

املنذر اليها :كان ان �سي العاملية للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

الإخالل  نتيجة  درهم   )87.544.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 

اأ�سبوع من تاريخ  ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 

/36951( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

موديل  )اأب��ي�����ض(  ال��ل��ون  �سالون(   -  300  E )مر�سيد�ض  ن��وع  م��ن  خ�سو�سي/H/دبي( 

)2012( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  اإعالن �شطب قيد

ليمتد  كيه  ي��و  اناليتيك�ض  هيلث  ت��روف��ني  �سركة  ال�����س��ادة/  ب��اأن  القت�ساد  وزارة  تعلن   
)اجلن�سية : اململكة املتحدة (  قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة دبي 
)العنوان:مارينا دبي - مكتب ملك احلبتور بزن�ض تاور - مارينا دبي - �ض.ب:29805 

دبي - �ض.ب:29805( واملقيدة حتت رقم )4074( يف �سجل ال�سركات الأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعديالته 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�شاد

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف التظلم رقم:2018/515 تظلم امر على عري�شة رقم:2017/7768 ال�شارقة        

اىل املتظلم �سده:حممد عارف ا�سحاق حممد ا�سحاق - باك�ستاين اجلن�سية
حيث ان املتظلم:بنك الحتاد الوطني

قد اقام عليك التظلم املذكور رقمه اعاله لدى هذه املحكمة ويطالب فيها بالغاء القرار املتظلم 
منه والق�ساء جمددا مبنع املتظلم �سده من ال�سفر وحجز جوازه �سفره بال�سافة اىل الر�سوم 
المور  )دائرة  املحكمة  امام هذه  يقت�سي ح�سوركم  املحاماة.لذلك  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل 
امل�ستعجلة( يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح يوم:2018/2/28 وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي مالديكم من بينات ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم 
  مكتب اإدارة الدع�ى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : مطعم ومقهى جام بار �ض.ذ.م.م    
ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل  ب��رج خليفة  مولز  اع��م��ار  635 ملك جمموعة  ال��ع��ن��وان :حم��ل 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 719455  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1223381 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/12/26  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/12/26  وعلى من 
لتدقيق  و�سركاه  حار�ض  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه 
)ب��ن حم  ح��م  ب��ن  �سامل  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  ملك   504 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات 
العقارية(- ديرة- بور�سعيد هاتف: 042959958 فاك�ض: 042959945 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : بوتيك �سو�سالي�ستا �ض.ذ.م.م    
العنوان :حمل رقم 11 ملك ال�سيخة مرمي بنت را�سد بن �سعيد ال مكتوم بردبي جمريا 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 662663  رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1086593  : التجاري 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2018/1/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/1/4  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ا�ض كيه ام العاملية 
ال  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ملك   O201C مكتب   : ال��ع��ن��وان  قانونيون  حما�سبون 
كافة  معه  م�سطحباً   042340949 فاك�ض:   042340950 ه��ات��ف:  البطني  رق��ة  مكتوم- 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي: حار�ض و�سركاه لتدقيق احل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم )بن حم العقارية(- 
دائرة  تعلن  بور�سعيد هاتف: 042959958 فاك�ض: 042959945 مبوجب هذا  ديرة- 
ا�ض  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  القت�سادية بدبي  التنمية 
بتاريخ  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  ايه مطعم ومقهى جام بار �ض.ذ.م.م 
وعلى   2017/12/26 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2017/12/26
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي: ا�ض كيه ام العاملية حما�سبون قانونيون 
العنوان : مكتب O201C ملك ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم- رقة البطني 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   042340949 ف��اك�����ض:   042340950 ه��ات��ف: 
بوتيك  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
  2018/1/4 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  �ض.ذ.م.م  �سو�سالي�ستا 
اأي  لديه  من  وعلى   2018/1/4 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: اوبتمو�ض لتجميل ال�ساحات اخلارجية والداخلية �ض.ذ.م.م
ال�سكل  ح�سة  ند  دي��رة-  ليمتد-  ا�سو�سيت�ض  كاي�سرتو  ملك   202 رق��م  مكتب  العنوان: 
ال��ق��ي��د بال�سجل  ال��رخ�����س��ة: 723162  رق���م  ال��ق��ان��وين: ذات م�����س��وؤول��ي��ة حم����دودة. رق���م 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1150230 التجاري: 
مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2018/1/24 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2018/1/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & 
�سلطان  العنوان: مكتب رقم 710 ملك جمموعة  ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات  
لال�ستثمار - بور�سعيد -  هاتف 5515605-04 فاك�ض: 5515606-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات  
هاتف     - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب  العنوان: 
5515605-04 فاك�ض: 5515606-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
لتجميل  اوبتمو�ض  لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي 
ال�ساحات اخلارجية والداخلية �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2018/1/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/1/24  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 »payit« بنك اأبوظبي الأول يطلق تطبيق
اأول حمفظة رقمية متكاملة يف الإمارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

متا�سياً مع �سعي دولة الإمارات للتحول اإىل القت�ساد غري النقدي، اأعلن 
املتحدة واأحد  العربية  الإم��ارات  اأكرب بنك يف دولة  اأبوظبي الأول،  بنك 
 »payit« تطبيق  اإط��الق  عن  ال��ع��امل،  يف  املالية  املوؤ�س�سات  واآم��ن  اأك��رب 
الإلكرتوين، وهو اأول حمفظة رقمية متكاملة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. 
وتتوفر هذه اخلدمة اجلديدة والآمنة متاماً جلميع حاملي بطاقة هوية 
اإماراتية �سارية املفعول؛ وبغ�ض النظر عن البنك الذي يتم التعامل معه، 

وذلك عرب الت�سجيل يف اخلدمة والتي ت�ستغرق اأقل من دقيقتني.
من  الإم����ارات  دول��ة  يف  املقيمني  املواطنني   »payit« تطبيق  و�سيمكن 
اإر�سال وا�ستقبال الأم��وال ب�سكل فوري وعلى مدار ال�ساعة، والدفع عن 
عرب  اأو  التجاري،  بال�سريك  اخلا�سة  املحمول  الهاتف  تطبيقات  طريق 
اأو من خالل عملية امل�سح ال�سوئي با�ستخدام رمز  املواقع الإلكرتونية، 
الإم���ارات  دول���ة  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  وه��ي   QR ال�سريعة  ال�ستجابة 
العربية املتحدة، كما متكن هذه اخلدمة الأ�سدقاء من اقت�سام الفواتري 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وم��ت��اب��ع��ة م��دف��وع��ات��ه��م. ومي��ك��ن ت��ع��ب��ئ��ة ر���س��ي��د احل�ساب 
با�ستخدام اأي بطاقة خ�سم مبا�سر اأو البطاقات م�سبقة الدفع ال�سادرة 
يف دولة الإمارات، ومعظم ماكينات الإيداع اخلا�سة ببنك اأبوظبي الأول، 
الدولة.  داخ��ل  بنكي  ح�ساب  اأي  من  الأم���وال  حتويل  خ��الل  من  واأي�ساً 
وميكن مل�ستخدمي تطبيق »payit« الو�سول اإىل اأموالهم ب�سهولة، من 
خالل �سحب النقود بدون بطاقة من اأي ماكينة �سراف اآيل، اأو عرب اإعادة 

حتويل الأموال اإىل ح�ساباتهم البنكية.
امل�سرفية  اخلدمات  رئي�ض  الر�ستماين،  هناء  قالت  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
يف  هدفنا  م��ع  ان�سجاماً   payit تطبيق  ي��اأت��ي  للمجموعة:  ل��الأف��راد 
يقدم جتربة  واأن  البتكار  رائ��داً يف جمال  الأول  اأبوظبي  بنك  يكون  اأن 
م�سرفية ترتكز على ر�سا العمالء؛ حيث ي�سكل التطبيق حمفظة رقمية 
اإر�سال وا�ستقبال الدفعات  جديدة مُتّكن املقيمني يف دولة الإم��ارات من 
 payit املالية اأينما كانوا ووقتما اأرادوا، وب�سكل فوري. وي�سكل تطبيق
بدياًل �سهاًل ومريحاً لالأموال النقدية، الأمر الذي يعود بالفائدة على 
التجار والعمالء على حد �سواء، وي�ساهم يف حتقيق اأهداف دولة الإمارات 

يف التحول اإىل القت�ساد غري النقدي. 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  رئي�ض  �سايجال،  ���س��وف��رات  ق��ال  جهته،  م��ن 
لتقدمي  �سعينا  مع  متما�سياً  اجلديدة  اخلدمة  اإط��الق  ياأتي  واملنتجات: 
ح��ل��ول رائ�����دة ل��ع��م��الئ��ن��ا الأف������راد وال��ت��ج��ار ع��ل��ى ح���د ����س���واء. ورغ����م اأن 
الإح�سائيات ت�سري اإىل اأن %75 من املدفوعات داخل دولة الإمارات تتم 
ب�سكل نقدي، ولكن ويف نف�ض الوقت تعترب دولة الم��ارات الأوىل عاملياً 
يف ا�ستخدام الهواتف الذكية وبن�سبة %81. وبالتايل لي�ض هناك اأدنى 
�سك باأننا نتجه نحو م�ستقبل غري نقدي، الأمر الذي ميثل فر�سة كربى 
للموؤ�س�سات املالية للم�ساهمة يف ت�سريع هذا التحول. ون�سعى من خالل 
اإطالقنا لتطبيق payit اإىل ال�ستفادة من البنية التحتية املتقدمة التي 

متتاز بها دولة الإمارات لتخفي�ض ن�سبة ا�ستخدام الأموال النقدية.
املدفوعات فقال: على الرغم من تواجد  اأما رامانا كومار، رئي�ض ق�سم 
العديد من نقاط البيع املتخ�س�سة، والنت�سار الذي حتظى به التجارة 
الإلكرتونية يف دولة الإمارات، ما زال الدفع بالطرق النقدية هو الأكر 
�سيوعاً يف العديد من التعامالت. و�سيمّكن تطبيق payit العمالء من 
اإر�سال الأموال ب�سكل فوري لأي �سخ�ض داخل الدولة، كما ي�سمح باقت�سام 
الفواتري بفعالية ودفعها ب�سهولة عرب �سغطة واحدة، ف�ساًل عن ت�سليم 
مدفوعات التجار ب�سكل فوري، حيث �سي�سكل تطبيق payit حاًل نوعياً 
ومتكامل يلبي كافة احتياجات العمالء. ونهدف يف الفرتة القادمة اإىل 
اإطار  يف  وذل��ك  التحويالت  خدمة  مقدمتها  يف  جديدة  خدمات  تقدمي 
الإلكرتوين والرتقاء بخدماته، ودفع عجلة  التطبيق  موا�سلة تطوير 

الإدماج املايل، ودعم التحول اإىل اقت�ساد غري نقدي.

اللجنة العليا لـ »اآي�سنار اأبوظبي 
2018« تلتقي ال�سركات امل�ساركة

•• اأبوظبي-وام:

برئا�سة   ”2018 اأبوظبي  “اآي�سنار  التقت اللجنة العليا ملعر�ض وموؤمتر 
رئي�ض  الداخلية  وزارة  ع��ام  مفت�ض  الري�سي،  نا�سر  اأحمد  الدكتور  اللواء 
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  التنفيذيني  امل��دي��ري��ن  م��ن  ع��دد  م��ع  العليا  اللجنة 

امل�ساركة يف الدورة الثامنة للمعر�ض.
وي��ه��دف ال��ل��ق��اء اإىل ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول ال���س��ت��ع��دادات الأخ���رية 
اللوج�ستية  الق�سايا  ، والتباحث حول عدد من  ال��دويل  لنطالق احلدث 
والفنية ل�سمان جناح احلدث مبا يعك�ض ال�سورة الطيبة ال�سمعة املرموقة 

التي و�سلها املعر�ض.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن “اآي�سنار اأبوظبي 2018” �سيقام خالل الفرتة من 
بتنظيم  “اأدنيك”  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  مار�ض   8 اإىل   6
اأن  املتوقع  ومن  للمعار�ض”،  “ريد  �سركة  مع  وبالتعاون  الداخلية  وزارة 
ي�سهد املعر�ض م�ساركة 600 جهة عار�سة من 55 دولة، اإ�سافًة اإىل اأكر 
من 200 وفد وم�سرتي من احلكومات، وح�سور حوايل 23 األف زائر من 

دولة الإمارات وخمتلف اأنحاء العامل.
كما تنظم وزارة الداخلية “موؤمتر الإمارات الدويل لالأمن الوطني ودرء 
“الت�سامح  عنوان  حتت   “  2018 اآي�سنار  مب�ساحبة   ”2018 املخاطر 

والو�سطية واحلوار يف مواجهة التطرف” وخالل نف�ض الفرتة.
وي�سم املعر�ض ثالث فعاليات متخ�س�سة تقام حتت مظلته وهي “معر�ض 
اأمن  ملعر�ض  الإقليمية  الن�سخة  وه��و  الأو�سط”،  ال�سرق  املعلومات  اأم��ن 
املعلومات يف اأوروبا، اإ�سافة اإىل “املنتدى العاملي لأمن و�سالمة الفعاليات« 

.EmDi »و”معر�ض الوقاية من حالت الطوارئ والكوارث ،ME3S
الأمن  جمال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  ا�ستك�ساف  اإىل  املعر�ض  ويهدف 
التحتية  البنية  حماية  منتديات  خالل  الوطني  امل�ستوى  على  وال�سالمة 
من  الثانية  وال�����دورات  احل����دود،  وم��راق��ب��ة  ال�سرطة  وم�ستقبل  احل��رج��ة 
ال�سرق  امل��ع��ل��وم��ات  “اأمن  امل��ع��ر���ض  ال��ل��ذي��ن مت دجم��ه��م��ا �سمن  احل��دث��ني 
ME3S« ف�ساًل عن  الأو�سط واملنتدى العاملي لأمن و�سالمة الفعاليات 

.EMDI »معر�ض “ال�ستجابة حلالت الطوارئ والوقاية من الكوارث

حمدان بن حممد يزور معر�س غلفود 2018 لالأغذية وال�سيافة
•• دبي -وام:

زار �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
معر�ض  ام�ض   ، دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
املعار�ض  اأك���رب  اأح���د   ”2018 “غلفود 
وال�سيافة  الأغذية  قطاع  يف  املتخ�س�سة 
ت�ستمر  وال������ذي  ال����ع����امل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اجلاري،  ال�سهر  من   22 لغاية  فعالياته 

العاملي.  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  وذل����ك يف 
امليدانية  اجلولة  خالل  �سموه  تفقد  وقد 
التي رافقه فيها �سعادة هالل �سعيد املري 
دبي  م��رك��ز  ل�سلطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
املعر�ض  العاملي، قاعات ورده��ات  التجاري 
ال����ذي ي��غ��ط��ي ق���راب���ة م��ل��ي��ون ق���دم مربع 
العاملي،  التجاري  دبي  مركز  م�ساحة  من 
وت�سارك فيه اأكر من 5 اآلف �سركة منها 

واأرب��ع دول جديدة.  120 جناحا وطنيا، 
وتعرف �سمو ويل عهد دبي خالل جولته 
الأوىل  انطالقته  �سهد  ال��ذي  املعر�ض  يف 
على   ،1987 ال��ع��ام  يف  عقود  ثالثة  قبل 
اأحدث ما تو�سل اإليه قطاع �سناعة واإنتاج 
الأغ���ذي���ة وال�����س��ي��اف��ة م��ن اب��ت��ك��ارات على 
هذا  فيه  ي�سارك  وال��ذي  العامل،  م�ستوى 
جديدة.  �سركة   1300 م��ن  اأك���ر  ال��ع��ام 

وت�سهد دورة هذا العام نقلة نوعية جديدة 
وجتارب  والتخطيط  الت�سميم  حيث  من 
الزوار بهدف تعزيز ال�ستفادة من فر�سه 
التجارية القيمة، ويركز معر�ض “غلفود 
2018” على قطاع امل�سروبات ومنتجات 
ت�سليط  ج��ان��ب  اإىل  اجل���اه���زة  الأغ����ذي����ة 
ال�سوء على 8 قطاعات رئي�سية توفر لها 

�سالت خم�س�سة لعر�ض منتجاتها.

 ”2018 “غلفود  م��ع��ر���ض  يف  وي�����س��ارك 
اأك����ر م��ن األ����ف ���س��رك��ة وع��الم��ة جتارية 
الأغذية  واإن����ت����اج  ب��ت�����س��ن��ي��ع  م��ت��خ�����س�����س��ة 
الأغ����ذي����ة  “عامل  م���ع���ر����ض  يف  احل������الل 
معر�ض  اأ����س���خ���م  ي��ع��د  ال�����ذي  احلالل” 
جتاري متخ�س�ض بالأغذية احلالل على 
على  ال�سوء  و�سي�سلط  ال��ع��امل،  م�ستوى 

اآلف املنتجات احلالل.

اقت�سادية اأبوظبي تغلق 15 من�ساأة جتارية ب�سبب رفعها اأ�سعار ال�سلع

ولية فيكتوريا الأ�سرتالية ت�ستعر�س منتجاتها الغذائية يف معر�س »غلف فود«
القت�ساد  على  مبا�سرة  ينعك�ض  ما  وهو 
العالقات  ت���ع���زي���ز  وي����ربه����ن  امل���ح���ل���ي، 
مثل  الرئي�سية،  الأ����س���واق  م��ع  ال��دول��ي��ة 
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
اأبرز  اإح��دى  مازالت  فيكتوريا  ولي��ة  اأن 
التجارة  جم��ال  يف  الرئي�سية  الوجهات 

وال�ستثمار على  م�ستوى العامل«. 
ب��ت��ل��ر مفّو�ض  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ج����ون 
مناطق  اإىل  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ولي����ة  ح��ك��وم��ة 
وتركيا:  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو�����س����ط  ال�����س��رق 
يف  وامل�سروبات  الأغذية  قطاع  “ي�ستمر 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
ك��ب��ري، حيث  ب�سكل  وال��ت��و���س��ع  ال��ن��م��و  يف 
امل�����س��ارك��ة يف معر�ض  خ���الل  م��ن  ن�سعى 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  فود”  “غلف 
خا�سة  فيكتوريا،  ولي��ة  يف  القطاع  منو 
التي  ال��ولي��ة  �سركات  م��ن  العديد  واأن 
ت�سارك لأول مرة اأو التي تعود للم�ساركة 
اأكدت  املعر�ض  يف  ال��ولي��ة  ج��ن��اح  �سمن 
على حجم الفر�ض الت�سديرية الواعدة 
القوية  العالقات  ا�ستغالل  اإىل  �ساعياً 

املوثوقة والطويلة الأمد مع املنطقة. 
الأو����س���ط  ال�������س���رق  اأن م��ن��ط��ق��ة  ي���ذك���ر   
الأ�سواق  م��ن  ت��ع��ت��رب  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
والألياف  الأغ��ذي��ة  ملنتجات  الرئي�سية 
ال�سادرة من ولية فيكتوريا، حيث ت�سل 
 900 م��ن  اأك���ر  اإىل  ال�����س��ادرات  قيمة 
مليون دولر ا�سرتايل �سنوياً، وذلك مع 
�سعي حكومة الولية اإىل فتح املزيد من 
املحليني  املنتجني  بني  التوا�سل  قنوات 

لإبرام �سفقات جتارية جديدة.

•• دبي-الفجر: 

الأ�سرتالية  ف��ي��ك��ت��وري��ا  ولي����ة  ت�����س��ارك 
معر�ض  ف���ع���ال���ي���ات  يف  الأ�����س����ب����وع  ه�����ذا 
مركز  ي�ست�سيفه  ال���ذي  فود”  “جلف 
ال��ع��امل��ي خ����الل الفرتة  ال���ت���ج���اري  دب����ي 
والذي  اجل���اري،  و22 فرباير   18 بني 
للمنتجات  جت��اري  معر�ض  اأ�سخم  ُيعد 
م�ستوى  ع���ل���ى  والأل������ي������اف  ال���غ���ذائ���ي���ة 
العامل، وذلك ل�ستعرا�ض اأبرز املنتجات 
تنتجها  التي  امل�ستوى  العاملية  الغذائية 

�سركات الولية. 
داليداكي�ض”  “فيليب  م��ع��ايل  واف��ت��ت��ح 
الولية  وال�ستثمار جناح  التجارة  وزير 
يف امل��ع��ر���ض، ال����ذي ي�����س��م مم��ث��ل��ني عن 
الغذائية  ل��ل��م��واد  م��ن��ت��ج��ة  ���س��رك��ة   39
والأل���ب���ان وامل�����س��روب��ات م��ا ي��ربه��ن على 
تنوع الإنتاجي الغذائي لولية فيكتوريا 
وذلك  املتنامي،  العاملي  الطلب  لتلبية 
على  املنطقة  اإىل  زي��ارت��ه  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
التجارية  ال��ع��الق��ات  لتعزيز  وف��د  راأ����ض 
املنطقة  اأ�سواق  واأن  خا�سة  وال�سادرات، 
للمنتجات  من��واً  الأ�سرع  بني  من  تعترب 

الغذائية وامل�سروبات.   
دال��ي��داك��ي�����ض وزير  م��ع��ايل فيليب  وق���ال 
ولية  حكومة  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال��ت��ج��ارة 
اأبرز  م��ن��ت��ج��ات  ع��ر���ض  “اإن  ف��ي��ك��ت��وري��ا: 
فيكتوريا  ولي���ة  يف  الغذائية  ال�سركات 
يف اأك��رب معر�ض جت��اري �سنوي عاملي يف 
فيكتوريا  حكومة  توجهات  يدعم  دب��ي، 
عمل  فر�ض  وخلق  �سادراتها  تعزيز  يف 

اخلا�ض  اجل��ن��اح  الف��ت��ت��اح  ج��ان��ب  واإىل 
بولية فيكتوريا الأ�سرتالية يف معر�ض 
ج���ل���ف ف�������ود، اأج���������رى م����ع����ايل ال����وزي����ر 
الجتماعات  م����ن  ع�����دد  دال���ي���داك���ي�������ض 
ال��ر���س��م��ي��ة رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��و ى م���ع نخبة 
امل�سالح  واأ���س��ح��اب  ال���ق���رار  م��ن ���س��ن��اع 
احلكومية  اجلهات  وممثلي  الرئي�سيني 
يف ال��دول��ة، كما ق��ام ب��زي��ارة ف��رع متجر 
�سقيم”  “اأم  منطقة  يف  “�سبيني�ض” 
لالطالع على منتجات الولية الطازجة 
التي ت�سل اإىل متاجر “�سبيني�ض” منها 

ب�سكل يومي. 
اأكرب  تعترب  فيكتوريا  ولي���ة  اأن  ي��ذك��ر 

م�سدر لالأغذية وامل�سروبات يف ا�سرتاليا، 
%25 من اإجمايل  حيث ت�سكل حوايل 
القطاع،  من  الوطنية  ال�سادرات  حجم 
ت�سكل  الإم��������ارات  دول�����ة  ����س���وق  اأن  ك��م��ا 
اخلارجية  الولية  �سادرات  من   34%
من هذه املنتجات، اأبرزها اللحوم بقيمة 
134 مليون دولر ا�سرتايل، والأغذية 
دولر  م���ل���ي���ون   62 ب��ق��ي��م��ة  اجل����اه����زة 
بقيمة  الب�ساتني  ومنتجات  ا���س��رتايل، 

35 مليون دولر ا�سرتايل. 
دفع عجلة  على  الولية  وتعمل حكومة 
النمو يف قطاع الأغذية والألياف، الذي 
األف �سخ�ض   190 اأكر من  يعمل فيه 

•• اأبوظبي-وام:

القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  اأغ��ل��ق��ت 
املا�سي  ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  خ����الل  اب���وظ���ب���ي 
ابوظبي  مدينة  يف  جتارية  من�ساأة   15
ب�سبب رفع ا�سعار ال�سلع وذلك يف اإطار 
التعاميم  لتنفيذ  امل�ستمرة  متابعتها 
ا�ستغالل  ع���دم  ب�����س��اأن  م��ن��ه��ا  ال�����س��ادرة 
منذ  امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق 
بداية العام اجلاري برفع ال�سعار دون 

مربر.
مدير  القبي�سي  ط��ار���ض  اأح��م��د  وق����ال 
ان  ب��الإن��اب��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ادارة احل��م��اي��ة 
الدائرة  تلقتها  ال��ت��ي  ال�����س��ك��اوى  ع���دد 
اىل  و�سلت  املا�سي  يناير  �سهر  خ��الل 

 250 ع���ل���ى  م����وزع����ة  ����س���ك���اوى   505
العني  يف  و210  اب��وظ��ب��ي  يف  ���س��ك��وى 
�سكاوى  اأن  ..مو�سحا  الظفرة  و45 يف 
امل�ستهلكني التي مت ا�ستالمها تتلخ�ض 
يف رفع ال�سعار دون مربر وعدم حتديد 
بال�سافة  الفاتورة  يف  ال�سريبة  قيمة 
 5% ي��زي��د ع��ن  اىل رف���ع �سعر ا���س��ايف 

التي حددت ل�سريبة القيمة امل�سافة.
ج���اء ذل���ك يف ت��ق��ري��ر ع���ن ���س��ه��ر يناير 
ومتابعة  اداء  ح��رك��ة  ي��ر���س��د  امل��ا���س��ي 
ادارة احلماية التجارية بالدائرة ملنافذ 
�سبط  بهدف  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  البيع 
متعمدة  خم��ال��ف��ات  اأو  جت������اوزات  اأي�����ة 
الدائرة  ال�سادرة عن  التعاميم  تخالف 
ب�ساأن اللتزام يف تطبيق لوائح �سريبة 

القيمة امل�سافة على م�ستوى المارة.
واأو�سح القبي�سي ان الدائرة نفذت 98 
حملة موزعة على 50 حملة يف ابوظبي 
ركزت  الظفرة  يف  و20  العني  يف  و28 
على منافذ البيع الكربى واملحالت يف 
من  كبري  ع��دد  يرتادها  التي  الأ���س��واق 
املن�ساآت  ال��ت��زام  من  للتاأكد  امل�ستهلكني 
م��ربر وتطبيق  دون  ال�سعار  رف��ع  بعدم 
للمن�ساآت  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة 
للهيئة  ال�سريبي  ال��ن��ظ��ام  يف  امل�سجلة 

الحتادية لل�سرائب.
زي����ارات  ع����دد  اج���م���ايل  اأن  اىل  واأ�����س����ار 
�سهر  التي مت اجنازها خالل  التفتي�ض 
زي����ارة   3520 ب��ل��غ��ت  امل���ا����س���ي  ي��ن��اي��ر 
ابوظبي  زي��ارة يف   1350 موزعة على 

و1120 يف العني و1050 يف منطقة 
85 خمالفة  نتج عنها حترير  الظفرة 
منها 47 يف اأبوظبي و34 يف العني و4 

يف الظفرة.
التي مت  املخالفات  ب��اأن  القبي�سي  واأف��اد 
املن�ساآت �سملت حت�سيل  حتريرها بحق 
قيمة ال�سريبة وهي غري م�سجلة لدى 
الحتادية  للهيئة  ال�����س��ري��ب��ي  ال��ن��ظ��ام 
مبالغ  ب�سكل  ال�سعار  ورف��ع  لل�سرائب 
التاأكد  عرب  التطبيق  قبل  الفرتة  عن 
من الفواتري ال�سابقة وذلك ح�سب البند 
رقم 77 جلدول املخالفات الذي ين�ض 
ا�سافية  خ��دم��ات  او  ر���س��وم  فر�ض  على 
رقم  والبند  م��ربر  دون  امل�ستهلك  على 
والتعاميم  بالتعهد  اللتزام  بعدم   72

بالتعليمات  او  ال���دائ���رة  م���ن  امل��ق��دم��ة 
وال�سروط وال�سوابط ال�سادرة عنها.

ودعا اأحمد طار�ض القبي�سي امل�ستهلكني 
اىل ال��ت��وا���س��ل م��ع ال���دائ���رة م��ن خالل 
مركز الت�سال حلكومة امارة ابوظبي 
ر�سد  ح��ال  يف   800555 الرقم  على 
تطبيق  ب�����س��اأن  �سريحة  خم��ال��ف��ات  اي��ة 
اأهمية  امل�����س��اف��ة م���ع  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة 
..موؤكدا  ال�سريبية  ال��ف��ات��ورة  ت��ق��دمي 
ح���ر����ض ال����دائ����رة ع��ل��ى ال��ت�����س��دي ملثل 
هذه التجاوزات من خالل تنفيذ خطة 
ب�سكل  �سرتكز  التي  والرقابة  التفتي�ض 
امل�ستمرة  امليدانية  ال��زي��ارات  على  كبري 
ال��ب��ي��ع ع��ل��ى م�ستوى  ك��اف��ة م��ن��اف��ذ  اىل 

امارة ابوظبي.

يف جميع اأنحاء ال��ولي��ة، وه��و م��ا  حقق 
زيادة يف ال�سادرات بن�سبة 6 يف املائة، اإي 
اأ�سرتايل  12.8 مليار دولر  ما يعادل  

يف 2017-2016.
يجذب  فود”  “جلف  معر�ض  وي��ج��ذب 
األ��ف زائ��ر �سنوياً، وي�سم   90 اأك��ر من 
اأك��ر من خم�سة اآلف ع��ار���ض، وه��و ما 
يعترب فر�سة مثالية لل�سركات الغذائية 
منتجاتها  ل��ت��وف��ري  فيكتوريا  ولي���ة  يف 
ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ي���زي���د عدد 
�سكانها عن 480 مليون ن�سمة، وت�ستورد 
معظم الدول فيها نحو 90 يف املائة من 

منتجاتها الغذائية وامل�سروبات.

•• دبي-الفجر: 

و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اأ�سدرته  حديث  تقرير  اأك��د 
دبي بالتعاون مع “وحدة ال�ستخبارات القت�سادية” 
عنوان  حت��ت  الإي��ك��ون��وم��ي�����س��ت(  ملجموعة  )ال��ت��اب��ع��ة 
الالتينية:  اأم����ريك����ا  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  “القطاعات 
التكنولوجيا املالية والطاقة املتجددة حتت املجهر” 
�ستلعب  املتجددة  والطاقة  املالية  التكنولوجيا  اأن 
دوراً بالغ الأهمية يف دفع النمو يف الإنتاجية وجذب 
الالتينية  اأم��ريك��ا  اإىل  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 

ومنطقة البحر الكاريبي. 
وب���ني ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ي��ت��م الإع�����الن ع��ن��ه مبنا�سبة 
تنظيم غرفة دبي للدورة الثانية من املنتدى العاملي 
التي   ،2018 الالتينية  اأم��ري��ك��ا  ل���دول  ل��الأع��م��ال 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  فعالياتها  تعقد 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يومي27 و 
تعاون،  “توا�سل،  �سعار  حت��ت  اجل���اري  ف��رباي��ر   28
زيادة  اإىل  اليوم  ملحة  اأ�سحبت  احلاجة  اأن  منو”، 
والبنية  الأمت��ت��ة  يف  ال�ستثمارات  توظيف  م��ع��دلت 
قطاعات  يف  �سيما  ول  الإنتاجية،  لتعزيز  التحتية 

اخلدمات يف املنطقة، والذي بدوره ي�سهم يف تعزيز 
���س��ع��ادة حمد  وق���ال  ال�����س��ام��ل��ة.   التناف�سية  ال��ق��درة 
ب��وع��م��ي��م م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دبي: 
يف  وحم��وري��اً  مهماً  دوراً  احلديثة  التقنيات  “تلعب 
تعزيز عمل جميع القطاعات، وامل�ساهمة الفاعلة يف 
القت�سادي،  النمو  معدلت  ودف��ع  الإنتاجية  تعزيز 
وت���ع���د ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ال���ي���ة وم����ا توفره 
احلالية  التقنيات  اأه��م  مبتكرة  خ��دم��ات  م��ن  حالياً 
يعزز  كبرياً  تطوراً  ت�سهد  اأ�سبحت  والتي  النا�سئة، 
يف  امل�ساهمة  املالية  الأدوات  اأه��م  كاأحد  مكانتها  من 
بوعميم:  واأ���س��اف  الق��ت�����س��ادي«.   النتعا�ض  تعزيز 
يف  وا�سحاً  اهتماماً  اليوم  الالتينية  اأمريكا  “ت�سهد 
القائمة  وتطوير اخلدمات  التقنيات  ال�ستفادة من 
والطاقة  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ول���س��ي��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا، 
النقا�سية  امل���ح���اور  اأح����د  ���س��ت��ك��ون  وال���ت���ي  امل��ت��ج��ددة 
الثانية  ال���دورة  يف  وامل�سوؤولني  اخل���رباء  ب��ني  املهمة 
من املنتدى، وذل��ك لدورها الكبري  يف زي��ادة فر�ض 
وتعزيز  القارة  دول  القت�سادي يف  ب���الأداء  الرت��ق��اء 
مكانتها كمنطقة جاذبة لال�ستثمارات وبناء عالقات 
العاملية«.  الأ���س��واق  جميع  مع  م�ستدامة  اقت�سادية 
وبني  املالية  اخل��دم��ات  قطاع  يف  الإنتاجية  حت�سني 

�سي�سهم  املالية  التكنولوجيا  يف  التقدم  اأن  التقرير 
املالية  ق��ط��اع اخل���دم���ات  الإن��ت��اج��ي��ة يف  يف حت�����س��ني 
اإىل  بالو�سول  لل�سركات  الفر�سة  اإتاحة  خالل  من 
الوقت  اأقل، موؤكداً يف  بتكلفة  الأ�سخا�ض  املزيد من 
اآف��اق النمو يف جمال الطاقة املتجددة  اأن  ذات��ه على 
نطاق  تو�سيع  على  �ستعمل  احلكومات  لأن  واع���دة، 
يرتبط  فيما  املن�سودة  الأه����داف  لتحقيق  ق��درات��ه��ا 
ب��ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة. واأ����س���ار ال��ت��ق��ري��ر اإىل اأن����ه مع 
فاإن  املايل  القطاع  يف  الأ�سا�سية  التحديات  ا�ستمرار 
التكنولوجيا املالية �ستوا�سل ال�ستحواذ على ح�سة 
القائمة،  ال�سركات  ح�ساب  على  ال�سوق  يف  متزايدة 
اخلدمات  حت�سني  يف  امل��ح��ف��زات  غ��ي��اب  يف  ول�سيما 
الكربى  الأ����س���واق  م��ن  ع��دد  ال��ر���س��وم يف  وتخفي�ض 

والتي تاأتي الربازيل يف مقدمتها.
واأو�سح التقرير اأن انعدام ال�سفافية يوؤدي اإىل عدم 
متاثل املعلومات، ولذا يتمثل دور ال�سركات النا�سئة 
تغيري  على  العمل  يف  املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
تقدمي اخلدمات  وذلك من خالل  الراهن،  الو�سع 
الرقمية، التي غالباً ما تكون من دون ر�سوم اإ�سافية 
م��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا. واأك����د ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى اأه��م��ي��ة توفري 
وتزويد  الرقمية  امل��ال��ي��ة  املن�سات  ح��ول  امل��ع��ل��وم��ات 

بها،  امل�ستثمرين 
اأن   م�������������وؤك�������������داً 
امل��������ك�����������������س��������ي��������ك 
وال��������������ربازي��������������ل 
وت�������س���ي���ل���ي اأه������م 
الواعدة  الأ�سواق 
جم�����������������ال  يف 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
املالية يف املنطقة. 
التقرير  وب������ني 
ال������ظ������روف  اأن 
ال������ب������ي������ئ������ي������ة يف 
اأمريكا الالتينية 

الطاقة  اإنتاج  ت�سجع على  الكاريبي  البحر  ومنطقة 
الرياح،  ال�سم�سية وطاقة  الطاقة  املتجددة، وخا�سًة 
غري اأن التمويل ل يزال ميثل حتدياً كبرياً، ول�سيما  
وت�سيلي  وال��ربازي��ل  املك�سيك  مثل  ع��دة  مناطق  اأن 
متتاز مب�ستويات عالية من الإ�سعاع ال�سم�سي ت�سلح 
الأرجنتني  ال�سم�سية كما متتلك  الطاقة  ل�ستغالل 
والربازيل م�سادر للرياح ت�سمن عوامل قدرة اأعلى 

من املتو�سط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. 

يف تقرير حديث اأ�سدرته غرفة دبي على هام�ض ا�ستعداداتها لتنظيم املنتدى العاملي لالأعمال 

التكنولوجيا املالية والطاقة املتجددة ركيزة اأ�سا�سية لدفع منو الإنتاجية وجذب ال�ستثمارات اإىل دول اأمريكا الالتينية
• بوعميم: التقنيات احلديثة تلعب دورًا مهمًا يف �سناعة م�ستقبل القطاعات وتعزيز فر�ض النمو واالنتعا�ض االقت�سادي
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اأكرث من 100 �سركة برازيلية يف 
معر�س »جلفود 2018« بدبي

•• دبي -وام:

ت�سارك اأكر من 100 �سركة برازيلية يف معر�ض اخلليج لالأغذية “جلفود 
املنتجات  م��ن  وا�سعة  حمفظة  ل�ستعرا�ض  ب��دب��ي  حاليا  امل��ق��ام   ”2018
الربازيلية عالية اجلودة متا�سياً مع م�ساعيها احلثيثة ل�ستك�ساف فر�ض 

جتارية وا�ستثمارية جديدة مع رواد ال�سناعات الغذائية اإقليمياً ودولياً.
التجاري  احل��دث  يف  الربازيلية”  العربية  التجارية  “الغرفة  وت�����س��ارك 
الرائد �سمن قطاع الأغذية وامل�سروبات يف منطقة ال�سرق الأو�سط واملقام 
يف “مركز دبي التجاري العاملي” مبن�سة متخ�س�سة حتت�سن 5 من نخبة 

ال�سركات الربازيلية.
برازيلية  �سركة   100 اأكر من  اإىل جانب  ال�سركات اخلم�ض  وت�ستعر�ض 

اأهم اخلدمات واملنتجات الغذائية اأمام الزوار وامل�ساركني الدوليني. 
وي�ستقطب جلفود يف دورته احلالية اأكر من خم�سة الف �سركة عار�سة 

من خمتلف اأنحاء العامل.
وذكر روبنز هانون رئي�ض الغرفة التجارية العربية الربازيلية ان معر�ض 
قطاعات   8 ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط  مثالية  ف��ر���س��ة  ي��ع��د   2018 ج��ل��ف��ود 
اأح����دث اخلدمات  ا���س��ت��ع��را���ض  ع��ن  ف�����س��اًل  الأغ���ذي���ة  ق��ط��اع  متخ�س�سة يف 
واملنتجات والبتكارات العاملية التي تواكب التغريات املت�سارعة على �سعيد 
املرموق  التجاري  احل��دث  ه��ذا  ويتمّيز  امل�ستهلكني..  واحتياجات  الطلب 
بالرتكيز على اأحدث التطورات والجتاهات النا�سئة �سمن القطاع احليوي 
ما يجعله قاعدة هاّمة وبوابة مبا�سرة للدخول اإىل كربى اأ�سواق الأغذية 

الإقليمية والعاملية.
“جلفود  يف  امل�ساركة  الربازيلية  ال�سركات  اأع���داد  منو  ان  هانون  واأ���س��اف 
العام  �سركة يف   90 بنحو  �سركة مقارنًة   100 والتي جت��اوزت   ”2018
الربازيلي  الأعمال  جمتمع  يوليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  يعك�ض   2017

لأ�سواق الأغذية التي ت�سهد ازدهاراً ملحوظاً يف منطقة اخلليج العربي.
ارتفعت  العربية  املنطقة  اإىل  الربازيلية  ال�����س��ادرات  ب��اأّن  بالذكر  اجلدير 
�سّجلت  حيث   2017-2016 املا�سيني  العامني  خ��الل  ملحوظ  ب�سكل 
املائة  18،58يف  بن�سبة  زي���ادة  الربازيلية”  العربية  التجارية  “الغرفة 
 2017 ع��ام  يف  دولر  مليار   9،908.58 اإىل  الإجمالية  القيمة  لت�سل 

مقارنًة ب� 8،355.79 مليار دولر يف العام املا�سي.

جمل�س اإدارة الواحة كابيتال يقرتح توزيع 15 % اأرباحًا 
نقدية على امل�ساهمني عقب نتائجها القوية خالل 2017

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأو�سى جمل�ض اإدارة “الواحة كابيتال”، ال�سركة ال�ستثمارية الرائدة والتي 
تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن العام 
2017 بواقع 15 فل�ساً لل�سهم الواحد، ما يعادل 15 باملئة من راأ�ض املال 

املدفوع.
قوي  وت�سغيلي  م��ايل  اأداء  ت�سجيل  عن  اأعلنت  قد  كابيتال  ال��واح��ة  وكانت 
خالل العام 2017، حيث بلغ �سايف اأرباحها 425 مليون درهم، ما ميثل 

منواً بن�سبة %4.6 مقارنة بالعام 2016. 
املتخ�س�سة  وحدتها  اأعمال  تطوير  املا�سي  العام  خالل  ال�سركة  ووا�سلت 
ب��اإدارة الأ�سول، مما مكنها من ا�ستقطاب م�ستثمرين اإىل �سناديقها، كما 
وحدتا  ونفذت  اخلا�سة.  الديون  ا�ستثمارات  يف  متخ�س�سة  وح��دة  اأطلقت 
ال�ستثمارات الرئي�سية والأ�سهم اخلا�سة التابعتان لل�سركة �سفقات مهمة، 
اأقلية ذات اأهمية يف �سركة التكنولوجيا  اأبرزها ال�ستحواذ على ح�سة  من 
اإ�ض »)Channel VAS(، والتخارج من ح�سة  اإيه  “ت�سانل يف  املالية 
الحرتافية  ال�سحية  الرعاية  “خمتربات  وح��دة  يف  كابيتال”  “الواحة 
القاب�سة  “اإن.بي.اأ�ض  �سركة  بيع ح�ستها يف  على  واملوافقة  للت�سخي�ض”، 
“اإن.اإِ.اإ�ض. اإنريجي �سريفي�سيز ريونايتد  اإىل �سركة نا�سيونال  املحدودة” 
مبلغ  مقابل   ،»NESR« الرمز  حتت  نا�سداك  بور�سة  يف  امل��درج��ة  اآر”، 

نقدي واأ�سهم.
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  النوي�ض،  �سعادة ح�سني جا�سم  قال  املنا�سبة،  ويف هذه 
اإىل  الرامية  جهودها  كابيتال  ال��واح��ة  “توا�سل  كابيتال:  ال��واح��ة  �سركة 
على  احلفاظ  من  ومتكنت  م�ساهميها،  حقوق  على  قوية  عائدات  حتقيق 
العام  وخ��الل  الكرام.  مل�ساهميها  اأرب��اح جمزية  توزيعات  تقدمي  نهجها يف 
2017، وا�سلت ال�سركة تطوير وحدتها املتخ�س�سة يف اإدارة الأ�سول، كما 
نوعت حمفظة ا�ستثماراتها الرئي�سية مع دخولها قطاع التكنولوجيا املالية، 
وتخرجت بنجاح من ا�ستثمارين مهمني وهو ما ُترجم اإىل عوائد قوية على 
ال�ستثمار. وتتمتع الواحة كابيتال اليوم باإمكانات قوية توؤهلها لال�ستفادة 
من الفر�ض املجزية يف جميع جمالت تخ�س�سها، مع احلر�ض على تلبية 
ال�سفقات ملعايرينا ال�سارمة فيما يتعلق بالقيمة واملخاطر. وعلى امل�ستوى 
املوؤ�س�سي، �سنوا�سل نهجنا املن�سبط واحلكيم يف اإدارة التكاليف، مع الرتكيز 

على حتقيق اأف�سل قيمة ممكنة من ا�ستثمارات م�ساهمينا«.
يف  امل�ساهمني  على  النقدية  الأرب���اح  بتوزيع  الإدارة  جمل�ض  اإق���رتاح  وج��اء 
الجتماع الذي عقد يوم الأحد املوافق 18 فرباير اجلاري. هذا وقد تقرر 
متام  يف  القادم  مار�ض   25 يوم  ال�سنوي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  عقد 

ال�ساعة 4 م�ساًء.

دائرة النقل باأبوظبي ت�سارك مبوؤمتر 
ومعر�س الحتاد الدويل للطرق يف بولندا

•• اأبوظبي-وام:

الدويل  الحت��اد  اأبوظبي يف موؤمتر ومعر�ض  ب��اإم��ارة  النقل  دائ��رة  ت�سارك 
للطرق ال�ستوي الذي تبداأ فعالياته اليوم يف مدينة “غدان�سك” البولندية 
وت�ستمر حتى 23 فرباير اجلاري. ويناق�ض املوؤمتر - مب�ساركة عدد كبري 
من الدول حول العامل وممثلني عن الأمم املتحدة واملجتمع املدين واأكر 
1500 خبري وخمت�ض يف قطاع النقل - ع��دداً من الق�سايا املتعلقة  من 
اأثناء  �سيما  ل  الطرق  على  الآم��ن��ة  والقيادة  وال�سالمة  النقل  مبنظومة 
الطرق  ق�سايا  ب�ساأن  واملعرفة  اخل��ربات  تبادل  على  ع��الوة  ال�ستاء،  ف�سل 
بني البلدان التي تعاين من مناخ �سديد الربودة، وتاأثريات التغري املناخي 

واأحوال الطق�ض على القيادة يف ف�سل ال�ستاء.

اقت�سادية ال�سارقة تتلقى 59 �سكوى خالل ال�سهر الأول لتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة
الدائرة  ان  ب��ال�����س��ارق��ة  القت�سادي�����ة 
ك���اف���ة اجلهات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ع��م��ل 
والتاأكد  ال�سوق  �سبط  على  املخت�سة 
املمار�س�������ات  ج���م���ي���ع  ����س���الم���ة  م����ن 
خ������الل  من  ان���������ه  موؤكدا  القت�سادية 
الرقابية  احلمالت  له��������ذه  تنفيذه��ا 
موؤخرا  ج��ه��وده��������������������������ا  ال����دائ����رة  ك��ث��ف��ت 
للتاأك���������د من الت��������زام جميع املن�س����������اآت 
الق���ت�������س���ادي���ة ال���ع���ام���ل���ة يف الإم����ت����ارة 
القيم�ة  ل�سريبة  املنظمة  ب��ال��ق��وان��ني 
اعتبارا  تطبيقها  بداأ  والتي  امل�ساف���������ة 

من بداية يناير 2018.
امل�ستثمرين  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  اأن  واأك�������د 
امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  اخلا�سعني 
�سريبة  ب��ح��ج��ة  الأ����س���ع���ار  رف����ع  ع����دم 
القيمة امل�سافة وذلك لتجنب التعر�ض 
يرتتب  قد  والتي  القانونية  للم�ساءلة 

عليها خمالفات كبرية.. 
الدقة  حت���ري  ����س���رورة  اىل  لفت�����������ا 
البيانات  م����ن  امل���ع���ل���وم���ات  وا����س���ت���ق���اء 
وال��ت�����س��ري��ح�����������������������������ات ال���������س����ادرة من 
الحتادي������ة  والهيئ�����ة  امل��ال��ي�����ة  وزارة 

لل�سرائب.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ق��ال ���س��امل ال�سويدي 
واحلماية  ال��رق��اب��ة  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
التي  ال�سكاوى  اإن  بالدائرة  التجارية 
هذا  ع��م��ل  ي���وم  اأول  يف  ا���س��ت��الم��ه��ا  مت 
القيمة  ���س��ري��ب��ة  تطبيق  ب�����س��اأن  ال��ع��ام 
التجار  ا���س��ت��غ��الل  امل�����س��اف��ة مت��ث��ل��ت يف 
وعدم  ب�سكل غري مربر  الأ�سعار  ورف��ع 
مهمة  معلومات  على  الفاتورة  احتواء 

•• ال�صارقة-وام:

القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  ت��ل��ق��ت 
بال�سارقة 59 �سكوى متعلقة ب�سريبة 
ال�سهر  بالإمارة خالل  امل�سافة  القيمة 

الأول من التطبيق.
وبداأت الدائرة على الفور مبتابعتها من 
وذلك  امل�ستهلكني  مع  التوا�سل  خالل 
لالطالع على تفا�سيل ال�سكاوى وفقا 
املن�ساآت  جميع  وم��راق��ب��ة  ل���الإج���راءات 
ا�ستغالل  عدم  من  للتاأكد  القت�سادية 
ب�سكل  الأ�سعار  ورفع  ال�سريبة  تطبيق 

مبالغ فيه.
ال���دائ���رة ح��م��الت مكثفة على  وت��ن��ظ��م 
املن�ساآت  وخم��ت��ل��ف  الإم��������ارة  اأ�����س����واق 
بني  ال��وع��ي  ن�سر  بغر�ض  القت�سادية 
ال���ت���ج���ار وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني وال���ت���اأك���د من 
ل�سريبة  املنظمة  بالقوانني  التزامهم 
ومل��ك��اف��ح��ة مظاهر  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
من  واحل��د  التجاري  والتالعب  الغ�ض 
املمار�سات ال�سلبية التي قد يلجاأ اإليها 
الدائرة  اإطار حر�ض  البع�ض وذلك يف 
ال�ساملة  امل��ي��دان��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
وامل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��م��الت ال��رق��اب��ي��ة على 
بتنفيذها  وال��ت��ي يقوم  الإم���ارة  اأ���س��واق 
على مدار العام فريق عمل متخ�س�ض 
املوؤهلني  ال��ت��ج��اري��ني  ال�����س��ب��اط  م���ن 
التجارية  واحل��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  يف 

بالدائرة.
����س���ع���ادة ���س��ل��ط��ان ع��ب��د اهلل بن  وق�����ال 
التنمية  دائ���رة  رئي�ض  ال�سويدي  ه��ده 

مثل “ الرق�������م ال�سريبي وا�سم املن�ساأة 
ال�سريبة  وق��ي��م��ة  الإج���م���ايل  وال�����س��ع��ر 

وغريها.
واأو���س��ح اأن ال��دائ��رة ب��داأت ف��ور ا�ستالم 
بتحويل  ال�������س���ك���اوى  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا 
ال���رق���اب���ي���ة مع  ف��رق��ه��ا  ال��ط��ل��ب��ات اىل 
كالفاتورة  املر�سلة  والبيانات  الثباتات 
بهدف  وذل�����ك  ال�����س��ك��وى  م���و����س���وع  اأو 
التاأكد من ر�سد هذه التجاوزات واتخاذ 
للقوانني  وف��ق��ا  ال���الزم���ة  الإج�������راءات 

املنظمة ل�سريبة القيمة امل�سافة.

و�سدد على �سرورة احتفاظ امل�ستهلكني 
لهم  مرجعا  تعد  التي  ال�سراء  بفاتورة 
رغبتهم  ح��ال  يف  حلقوقهم  وال�سامن 
يف تقدمي �سكوى وتتيح الدائرة العديد 
حيث  ال�����س��ك��اوى  لتلقي  ال��ق��ن��وات  م��ن 
م��ن خالل  ال�����س��ك��اوى  ال���دائ���رة  تتلقى 
الرقم  على  لالت�سال  ال�سارقة  مركز 
املوقع  اأو من خالل   80080000  :
الإلكرتوين اخلا�ض بحماية امل�ستهلك 

يف ال�سارقة : 
 www.shjconsumer.ae

وق���د ق��ام��ت ال���دائ���رة ب��ال��ن��ظ��ر يف عدد 
من ال�سكاوى املتعلقة ب�سريبة القيمة 
الالزمة  الج�����راءات  وات��خ��اذ  امل�سافة 

حللها.
م�����س��ت��م��رة يف  ال����دائ����رة  اأن  اىل  واأ�����س����ار 
ج���ه���وده���ا ال���رق���اب���ي���ة وب���ال���ت���ع���اون مع 
الدولة  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  خمتلف 
املن�ساآت  ج��م��ي��ع  ال����ت����زام  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
القت�سادية العاملة يف الإمارة بتطبيق 
الهيئة  ت��ف��ر���س��ه��ا  ال��ت��ي  ال����س���رتاط���ات 

الحتادية لل�سرائب.

جلنة ال�سوؤون الإ�سالمية للمجل�س الوطني تناق�س »قانون �سالمة املنتجات« 
•• دبي-الفجر:

الإ�سالمية  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة  وا���س��ل��ت 
ال��ع��ام��ة للمجل�ض  والأوق�����اف وامل��راف��ق 
م�سروع  مناق�سة  الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي 
�سالمة  ������س�����اأن  يف  احت���������ادي  ق�����ان�����ون 
اجتماعها  خ�����الل  وذل������ك  امل���ن���ت���ج���ات، 
الذي عقدته ام�ض الإثنني املوافق 19 

فرباير 2018م، مبقر الأمانة العامة 
للمجل�ض يف دبي، برئا�سة �سعادة عائ�سة 

بن �سمنوه رئي�سة اللجنة. 
ح�سر الجتماع �سعادة كل من: خليفة 
واأحم�د  اللجنة،  املزروعي مقرر  �سهيل 
حمم��د احلم�ودي، وحممد بن كردو�ض 
الكعب������ي،  خلف���ان  و�سعي���د  العامري، 
ح�سرها  فيما  ال�سام�سي،  حمد  ومطر 

���س��ع��ادة الدكتور  ال��ع��ام��ة  م��ن الأم���ان���ة 
ج��اب��ر ال��زع��اب��ي الأم���ني ال��ع��ام امل�ساعد 

للجل�سات واللجان.
وزارة  مم��ث��ل��ي  الج���ت���م���اع  يف  و�����س����ارك 
القت�ساد، والهيئة الحتادية للجمارك، 
ودائرتي التنمية القت�سادية باأبوظبي 
وراأ�ض  وال�سارقة  دب��ي  وبلديات  ودب���ي، 
الجتماع  خ����الل  مت  ح��ي��ت  اخل���ي���م���ة، 

تبادل الآراء حول بنود م�سروع القانون، 
مناق�سته  ا���س��ت��ك��م��ال  ال��ل��ج��ن��ة  وق�����ررت 
خالل اجتماعها القادم بح�سور ممثلي 

احلكومة.
ويهدف م�سروع قانون احتادي يف �ساأن 
ت�سريع  ت��وف��ري  اإىل  امل��ن��ت��ج��ات  ���س��الم��ة 
ي�سمح للجهات الرقابية وجهات حماية 
امل�ستهلك بال�سماح للمنتجات التي لي�ض 
فنية  لوائح  اأو  قيا�سية  موا�سفات  لها 
معتمدة بالدخول والتداول يف الأ�سواق 
بعد قيام امل�سنع اأو املزود بتوفري كافة 
الوثائق واملعلومات املتعلقة بهذا النوع 
م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي تثبت وت��ب��ني عدم 
وت����داول  وج����ود خم��اط��ر نتيجة ط���رح 
م�سوؤولية  يتحمل  واأن��ه  املنتجات،  هذه 
البيئة  اأو  امل�ستهلك  �سالمة  تعري�ض 
تداول  نتيجة  اأ���س��رار  اأو  اأخ��ط��ار  لأي 
التعليمات  وفق  منتجاتهم  وا�ستخدام 
وب��ن��اء عليها تقوم  ق��ب��ل،  م��ن  امل��ح��ددة 
ثم  م��ن  وتقييمها  ب��درا���س��ت��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
بالف�سح وال�سماح بتداول هذه املنتجات 

يف اأ�سواق الدولة.

وح�������س���ب امل����ذك����رة الي�������س���اح���ي���ة فقد 
ت�����س��م��ن م�����س��روع ال��ق��ان��ون 18 م���ادة، 
 2-1 امل���واد  ج��اءت على النحو الآت���ي: 
الكلمات  ل��ب��ع�����ض  ت���ع���اري���ف  ت���ن���اول���ت 
القانون،  ال��واردة يف م�سروع  والعبارات 
ون��ط��اق ال�����س��ري��ان، وت��ن��اول��ت امل���واد من 
املنتج  فيها  يعترب  التي  احل��الت   5-3
اآم���ن���اً، وال���ت���زام���ات امل������زود، واإج������راءات 
تقدمي املزود العرتا�ض على القرارات 
القانون  هذا  لأحكام  تطبيقاً  ال�سادرة 
ب�����س��اأن م��ن��ت��ج��ات��ه، ك��م��ا ت��ن��اول��ت امل����واد 
6-11 العقوبات الواردة على خمالفة 
املواد  وت�سمنت  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  اأح��ك��ام 
تتعلق  اأح����ك����ام����اً  ت���ن���اول���ت   18  -12
املخولة  واجلهة  التنفيذية  بالالئحة 
بتنفيذ  املتعلقة  وال��ر���س��وم  ب��اإ���س��داره��ا، 
اأحكام القانون، والتن�سيق مع ال�سلطات 
اأحكام  تطبيق  ب�����س��اأن  امل��ع��ن��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
منح  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ق���ان���ون،  ه����ذا 
والن�سر  الق�سائية،  ال�سبطية  �سفة 
العمل  وت��اري��خ  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف 

بالقانون.

•• اأبوظبي-الفجر:

حققت دول���ة الإم������ارات م��رت��ب��ة ال�����س��دارة ع��ل��ى 9 
تقارير  يف  الق��ت�����س��ادي  ب��ال�����س��اأن  معنية  م��وؤ���س��رات 
وم���وؤ����س���رات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام��ي 2017 

و2018. 
يف  ياأتي  الإجن���از  ه��ذا  اأن  القت�ساد  وزارة  واأعلنت 
الطموح  ال��ه��دف  لتلبية  املتوا�سلة  جهودها  اإط���ار 
املتمثل بتحقيق املركز الأول للدولة على املوؤ�سرات 
اخت�سا�ساتها،  �سمن  الواقعة  العاملية  التناف�سية 
وال���ذي ي��ن��درج حت��ت م�����س��روع ال��ت��ح��دي رق��م واحد 

للحكومة الحتادية.
وت�سمنت املوؤ�سرات الت�سعة التي حققت من خاللها 
جمموعة  ل��ل��دول��ة  الأول  امل��رك��ز  الق��ت�����س��اد  وزارة 
بال�ساأن  املتعلقة  الفرعية  وامل��ح��اور  الأن�سطة  م��ن 
القت�سادي والتجاري وال�سياحي الذي ت�سرف عليه 
وزارة القت�ساد، وذلك بح�سب التقرير الذي اأعدته 
و�سملت  والإح�ساء.  للتناف�سية  الحت��ادي��ة  الهيئة 
امل��ذك��ورة قطاع  امل��وؤ���س��رات  ال��ت��ي تغطيها  امل��ج��الت 
القت�سادية،  واملناطق  الأع��م��ال،  وقطاع  ال�سركات 

الت�سنيفات  وف����ق  وذل�����ك  ال�����س��ي��اح��ي،  وال���ق���ط���اع 
العاملي،  القت�سادي  املنتدى  تقارير  عن  ال�سادرة 
واملعهد الدويل للتنمية الإدارية ب�سوي�سرا، واملعهد 
-اإن�����س��ي��اد. حيث حققت  الأع��م��ال  الأوروب����ي لإدارة 
تقرير  �سمن  موؤ�سرات   5 يف  الأول  املركز  ال���وزارة 
املنتدى  ع��ن  ال�����س��ادر  وال�سياحة  ال�سفر  تناف�سية 
 ،2018-2017 �سوي�سرا  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����س��ادي 
ب��اأول��وي��ات احلكومة من  اخلا�سة  امل��وؤ���س��رات  وه��ي 
جلذب  الت�سويق  وفعالية  وال�سياحة،  ال�سفر  قطاع 
ال�سياح، وا�ستدامة وتنمية قطاع ال�سياحة وال�سفر، 
وجودة البنية التحتية لل�سياحة، وتواجد وح�سور 

كربى �سركات تاأجري ال�سيارات.
متعلقة  م��وؤ���س��رات   3 يف  الأول  امل��رك��ز  حققت  كما 
ال�سنوي  ال��ك��ت��اب  ب��ال�����س��رك��ات وق��ط��اع الأع���م���ال يف 
ال���دويل  امل��ع��ه��د  ع���ن  ال�����س��ادر  ال��ع��امل��ي  للتناف�سية 
2017، �سملت موؤ�سر  للتنمية الإداري��ة، �سوي�سرا 
وال�سراكات  ال�سركات،  ب��ني  التكنولوجي  التعاون 
وتطبيق  وتطوير  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني 

التكنولوجيا. 
ويف تقرير موؤ�سر تناف�سية املواهب العاملية ال�سادر 
عن املعهد الأوروبي لإدارة الأعمال اإن�سياد 2017، 
تنمية  ح��ال��ة  يف  الأول  امل���رك���ز  يف  ال���دول���ة  ج����اءت 

التكتالت القت�سادية.
املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�ض  معايل  ق��ال 
وزي�����ر الق���ت�������س���اد، اإن حت��ق��ي��ق ال�������س���دارة ع��ل��ى 9 
التناف�سية  تقارير  يف  اقت�سادية  وحماور  موؤ�سرات 
الدولية  املنظمات  اأهم  ال�سادرة عن جمموعة من 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ي��ع��ك�����ض قوة 
ال�سيا�سات القت�سادية التي تتبناها دولة الإمارات 
املتبع يف ظل توجيهات وروؤية  النهج  ويوؤكد كفاءة 
يف  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
اأن هذا الإجن��از ميثل ترجمة  اإىل  الدولة، م�سرياً 
ب��ال��ت��ع��اون مع  الق��ت�����س��اد،  وزارة  ع��م��ل��ي��ة جل��ه��ود 
�سركائها من اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ض، 
جاذبية  وزي���ادة  الوطني����ة  الأع��م��ال  بيئة  لتطوير 
الدولة يف خمتلف املجالت ال�ستثمارية والتجارية 

وال�سياحية.

واأكد معاليه اأن وزارة القت�ساد ملتزمة مبوا�سلة 
التنموية  وال���ربام���ج  امل����ب����ادرات  واإط������الق  ال��ع��م��ل 
ال��دول��ة على  ���س��دارة  ن��ط��اق  تو�سيع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
لت�سمل  ال�سلة  ذات  والفرعية  الرئي�سية  املوؤ�سرات 
خمتلف حماور ال�ساأن القت�سادي املندرجة �سمن 
مع  بالتعاون  حتديدها  يتم  والتي  اخت�سا�ساتها، 
يف  وذلك  والإح�ساء،  للتناف�سية  الحتادية  الهيئة 
اقت�ساد تناف�سي  ببناء  املتمثلة  ال��وزارة  روؤي��ة  اإط��ار 
عاملي متنوع ميتاز باملرونة وال�ستدامة والإنتاجية 
والتوظيف  والبتكار  املعرفة  على  ويقوم  العالية، 
فيه  وتلعب  العلمي،  والبحث  للتكنولوجيا  الأمثل 
الكفاءات الوطنية املبدعة واملتمكنة دوراً حمورياً. 

ت�سنيف  رفع  اأن  املن�سوري  الوزير  معايل  واأ�ساف 
الدولة يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية ميثل هدفاً 
وطنياً طموحاً تتكاتف خمتلف اجلهات احلكومية 
)م�سروع  ومي��ث��ل  لتحقيقه،  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت���ادي���ة 
ال�سدد،  ه��ذا  يف  وا�سحاً  موؤ�سراً   )1 رق��م  التحدي 
يهدف لقراءة الو�سع الراهن والوقوف على معدل 
القطاعات  خمتلف  يف  اإح�����رازه  مت  ال���ذي  ال��ت��ق��دم 
التنموية  بالعملية  املتعلقة  والأن�سطة  واخلدمات 
اأو على �سعيد  �ساملة  ب�سورة  �سواء  الدولة،  داخل 

املوؤ�سرات واملحاور الفرعية.
واأو����س���ح امل��ن�����س��وري اأن اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة ت�سع 
كافة  على  ال��دول��ة  ق���درات  تطوير  الع��ت��ب��ار  بعني 
ال�سعد ووف���ق اأف�����س��ل امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة، وجت��د يف 
واقعية  ترجمة  العاملية  التناف�سية  تقارير  نتائج 
القدرات  تطوير  يف  واأث���ره  امل��ب��ذول  اجلهد  لكفاءة 
تلك  خمرج�ات  ت�س��������كل  كما  للدولة،  التناف�سية 
و�سيا�سات  خطط  ل�سياغ������ة  مهماً  اأ�سا�ساً  التقارير 
ل�ستكمال  ا�ستيفاوؤها  املطلوب  املرحلية  التطوير 

م�سرية التقدم.
ابراهيم  بنت  رمي  م��ع��ايل  �سرحت  جانبها،  وم��ن 
الدويل  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���رة  الها�سمي، 
للتناف�سية  الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
والإح�ساء باأن دولة الإمارات اليوم تفر�ض نف�سها 
على م�سمار التناف�سية العاملية بف�سل جهود فرق 
العمل الحتادية واملحلية الذين يعملون بيٍد وبروٍح 

واحدة، كما اأ�سادت معاليها بجهود فريق عمل وزارة 
العديد  يف  الدولة  بتقدم  اأثمرت  والتي  القت�ساد 
من املوؤ�سرات التناف�سية، حيث اأكدت معاليها على 
اأهمية العمل الت�ساركي يف و�سع اخلطط واملبادرات 
بتناف�سية  الرت��ق��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�سرتاتيجية 
الدولة مبا يتوافق مع طموحات القيادة الر�سيدة 
يف اأن ت�سبح الإمارات من اأف�سل دول العامل بحلول 

العام 2071.«
وياأتي م�سروع التحدي رقم واحد، �سمن املبادرات 
احلكومية الرائدة التي مت اإطالقها يف عام 2013، 
اإىل حتقيق اجلهات احلكومية الحتادية،  وتهدف 
كل بح�سب جمال اخت�سا�سه، نتائج متقدمة على 
موؤ�سرات التناف�سية العاملية �سعيا وراء الو�سول اإىل 

رقم واحد برتتيب الدولة على م�ستوى العامل.
بالتعاون  القت�ساد  وزارة  تعمل  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
والإح�ساء  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع 
وربط  ال�سنوية  العاملية  التناف�سية  تقارير  لر�سد 
موؤ�سراتها مع اخت�سا�سات الوزارة ملتابعة التح�سن 
املتحقق ور�سد مواطن التحدي املطلوب تطويرها 

خالل ال�سنوات املقبلة.

حققتها وزارة االقت�ساد �سمن م�سروع التحدي رقم 1 

الإمارات تت�سدر املركز الأول عامليا يف 9 موؤ�سرات اقت�سادية بتقارير التناف�سية العاملية
املن�سوري: �سدارة الدولة توؤكد قوة ال�سيا�سات االقت�سادية وتعك�ض جهود الوزارة يف تطوير بيئة االأعمال الوطنية 
رمي الها�سمي: االإمارات اليوم تفر�ض نف�سها على م�سمار التناف�سية العاملية بف�سل جهود فرق العمل االحتادية واملحلية
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كهرباء ال�سارقة تنجز م�سروعات لتعديل ال�سبكات والغاء اخلطوط الهوائية 

واأكد ان امل�سروعات التي نفذتها الهيئة يف 
جمال تعديل ال�سبكات يف املنطقة الو�سطى 
 148 الأع��ط��ال من  انخفا�ض  �ساهمت يف 
عطل   39 اإىل   2016 ع��ام  خ��الل  عطل 
القطاعات  يف   2017 ع���ام  خ���الل  ف��ق��ط 
التجارية وال�سناعية والزراعية وال�سكنية 

واحلكومية.
حممد  خليفة  املهند�ض  اأو�سح  جانبه  من 
الو�سطى  املنطقة  اإدارة  م��دي��ر  الطنيجي 
املنطقة  ال�����س��وارع يف  اإن����ارة  م�����س��روع��ات  اأن 
والتعاون  بالتن�سيق  تغذيتها  تتم  الو�سطى 
ب���ني ال��ه��ي��ئ��ة الحت����ادي����ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل����اء 
وهيئة كهرباء ومياه ال�سارقة حيث حتتوي 
اإنارة  عمود  األ��ف   14.000 على  املنطقة 
ل��الأع��م��دة حيث  الإ����س���اءة  ق���درة  وتختلف 
 – وات   400 – وات   250 ب��ني  ت����رتاوح 
وا�سار اإىل اأنه مت خالل الفرتة  600وات. 
لل�سغط  الهوائية  اإلغاء اخلطوط  املا�سية 

•• ال�صارقة-وام:

ومياه  كهرباء  لهيئة  تقرير  اأح��دث  ك�سف 
امل�ساريع  م���ن  ع����دد  اجن����از  ع���ن  ال�����س��ارق��ة 
ال�سبكات  ل��ت��ع��دي��ل  ال��و���س��ط��ى  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
والغاء116.710 األف مرت من الكايبالت 

الهوائية و 40 حمول قدمي .
كما مت تركيب 61 حمول خمتلف القدرة 
كابالت  م���رت  األ�����ف   26.439 ومت���دي���د 
اإن��ارة جديد  636 عمود  جديدة وتركيب 
وعدد  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  بال�سوارع 
تعمل  بال�سوارع  جديد  اإن���ارة  عمود   526
�سوديوم  امل��وف��رة  وال��ك�����س��اف��ات  بامل�سابيح 
األ���ف مرت   35.280 وم��ارك��ري ومت��دي��د 
كايبالت بالإ�سافة اإىل تركيب 5 حمولت 
5000 مرت كايبالت يف منطقة  ومتديد 

�سعادة  واأو�����س����ح  ال�����س��ن��اع��ي��ة.  ال��ب��ط��ائ��ح 
هيئة  رئي�ض  الليم  را�سد  املهند�ض  الدكتور 
اأن اأعمال التطوير  كهرباء ومياه ال�سارقة 
التي ت�سهدها م�سروعات الطاقة واملياه يف 
لتوجيهات  تنفيذاً  تاأتي  الو�سطى  املنطقة 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
اخلدمات  توفري  ب�سرورة  ال�سارقة  حاكم 
مب�ستويات وموا�سفات عاملية لكافة املناطق 
الهيئة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�����س��ارق��ة.  اإم���ارة  يف 
والتطوير  ال�سيانة  اأعمال  تنفيذ  توا�سل 
باملنطقة حيث مت التغذية جلميع املناطق 
ال�سكنية بكابالت اأر�سية وموازنة الأحمال 
ال�سكنية  ال��ف��الح  منطقة  يف  املغذيات  ب��ني 
اإن��ق��ط��اع للتيار  اإىل ع��دم ح��دوث  اأدى  مم��ا 
الكهربائي بعد اإحالل اخلطوط الهوائية.

نظام  واإل��غ��اء  ال�سكنية  باملناطق  املنخف�ض 
للمنطقة  الإداري���������ة  احل������دود  م���ن   6.6
.الرفيعة  .ال��ع��ط��ني  /ال���ف���الح  ال��و���س��ط��ى 
.ال�سجعة كما مت اإلغاء اخلطوط الهوائية 
ل��ل�����س��غ��ط ال����ع����ايل يف امل����داخ����ل وامل����م����رات 
ال��ع��م��ران��ي��ة وف�سل  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
عن  احلكومية  وامل��ب��اين  ال�سكنية  املناطق 
امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة م��ع ت��وزي��ع الأح��م��ال يف 
م�سروع  الهيئة  ون��ف��ذت  البطائح  منطقة 
يف  امل�ستخدمة  الطاقة  كميات  لتخفي�ض 
اأعمدة الإن��ارة بن�سبة تزيد عن 30 باملائة 
من خالل تغيري نظام الدوائر الكهربائية 
يف ���س��ن��ادي��ق ت��وزي��ع الإن�����ارة ب��ح��ي��ث تعمل 
ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ك��ل��ي��ة م���ن ال�����س��اع��ة 6:00 
م�ساء و حتى 12:00 م�ساء ثم يتم ف�سل 
تلقائيا  لالإنارة  امل�ستخدمة  الطاقة  ن�سف 

والوقت  ال���ط���اق���ة  ت���وف���ري  يف  ���س��اه��م  مم���ا 
واملواد  ال�سيانة  وتقليل  الإن��ت��اج  وتكاليف 

امل�ستخدمة.
 MDB واأو����س���ح اأن���ه مت ت��رك��ي��ب اأج��ه��زة
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى كفاءة  امل���ح���ولت  حت���ت 
املحولت وال�سبكة وتقليل حالت الطوارئ 
برتكيب  امل���������زارع  اأ�����س����ح����اب  اإل���������زام  ومت 
لتقليل  ل��ل��م��زارع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��ح�����س��ن��ات 
اأك��ر من مغذي  الكهربائي ورب��ط  الفاقد 
للمنطقة وال�سيانة الدورية لل�سبكة واإتباع 
ال�سكنية  للمناطق  الت�سغيل  �سرعة  �سيا�سة 
حفاظا على راحة امل�سرتكني وربط منطقة 
ل�سمان  كم   10 مب�سافة  تاهل  مع  مهذب 
وجتديد  واإح�������الل  ال���ك���ه���رب���اء  ا����س���ت���م���رار 
خطوط التغذية مبوازاة الطرق الرئي�سية 

ل�سرعة ك�سف الأعطال و�سيانتها .

من�سور بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة �سركة مبادلة لال�ستثمار
القرارات املنا�سبة. ح�سر الجتماع معايل 
املزروعي  ف��ار���ض  ف��رج  حممد  ب��ن  �سهيل 
وزير الطاقة وال�سناعة و معايل حممد 
ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�سوؤون 
املبارك  خليفة  خ��ل��دون  معايل  و  ال��دف��اع 
الرئي�ض  التنفيذية  ال�سوؤون  رئي�ض جهاز 
املنتدب يف  الع�سو  للمجموعة  التنفيذي 

•• اأبوظبي -وام:

اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���ض 
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال��وزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة 
�سركة مبادلة لال�ستثمار ام�ض الجتماع 
وذلك  ال�����س��رك��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����ض  ال������دوري 

واعتمد  اأب���وظ���ب���ي.  ال��رئ��ا���س��ة يف  ب��ق�����س��ر 
الإ�سرتاتيجية  الجتماع  خ��الل  املجل�ض 
ال�ستثمارية لل�سركة يف ال�سنوات اخلم�ض 
وامليزانية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  واأق����ر  ال��ق��ادم��ة 
 2018 احل��ايل  للعام  لل�سركة  ال�سنوية 
.. وا�ستعر�ض عددا من املوا�سيع املدرجة 
ب�ساأنها  وات���خ���ذ  الأع����م����ال  ج�����دول  ع��ل��ى 

�سركة مبادلة لال�ستثمار و�سعادة حممود 
و���س��ع��ادة عبداحلميد  امل��ح��م��ود  اإب��راه��ي��م 
�سركة  اأن  بالذكر  جدير  �سعيد.  حممد 
م��ب��ادل��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار ت��اأ���س�����س��ت مبوجب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر  قانون 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
حفظه اهلل، ك�سركة م�ساهمة عامة تتمتع 

وتوؤول  امل�ستقلة،  العتبارية  بال�سخ�سية 
ل��ه��ا م��ل��ك��ي��ة اأ���س��ه��م ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
مبادلة،  للتنمية  املبادلة  �سركة  م��ن  ك��ل 
الدولية  البرتولية  ال�ستثمارات  و�سركة 
اآيبيك بحيث ت�سبح ال�سركتان مملوكتني 
ب����ال����ك����ام����ل م�����ن ق����ب����ل �����س����رك����ة م���ب���ادل���ة 

ال�ستثمار.

مليار درهم قيمة التوزيعات املقرتحة   31
على امل�ساهمني عن اأرباح 2017

•• اأبوظبي-وام: 

ارتفع اجمايل قيمة التوزيعات املقرتحة على امل�ساهمني عن العام 2017 
 18 يف  املعلنة  الف�ساحات  اآخ��ر  ح�سب  وذل��ك  دره��م  مليار   31 نحو  اإىل 

فرباير اجلاري .
غري اأن قيمة التوزيعات املقرتحة �ستبقى رهنا باإقرارها من قبل اجلمعيات 
العمومية لل�سركات التي من املقرر اأن تبداأ عقد اجتماعاتها خالل الثلث 

الأخري من ال�سهر اجلاري .
ومن املتوقع اأن يتم اعادة �سخ جزء كبري من هذه التوزيعات يف الأ�سواق 
املالية جمددا و التي باتت اأ�سعار الأ�سهم فيها مغرية لالإ�ستثمار وفقا لراأي 

خرباء يف القطاع .
وك��م��ا ج��رت ال��ع��ادة فقد ا�ستحوذ ق��ط��اع ال��ب��ن��وك على اجل���زء الأك���رب من 
التوزيعات املقرتحة و التي بلغت قيمتها حتى يوم اأم�ض الول 17.8 مليار 
اأعلن  %57.5 من اجمايل قيمة التوزيعات التي  درهم ت�سكل ما ن�سبته 

عنها.
و �سجلت التوزيعات التي اقرتحتها البنوك عن العام 2017 منوا بن�سبة 
%4.7 مقارنة مع 17 مليار درهم هي اجمايل قيمة الأرباح التي جرى 

. توزيعها عن ارباح العام 2016 
و و�سل عدد البنوك املدرجة يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية التي اقرتحت 
على  دره��م  مليار   11.8 بقيمة  و  بنوك   8 م�ساهميها  على  اأرب���اح  توزيع 
12 بنكا يجري  2017 وذل��ك م��ن اج��م��ايل  ال��ع��ام  اأرب���اح  امل�ساهمني ع��ن 

تداول ا�سهمها يف ال�سوق.
وعلى �سعيد البنوك الثمانية املدرجة يف �سوق دبي املايل فقد اأعلنت اأربع 

منها عن اقرتاحها توزيع نحو 6 مليارات درهم .
و جاء قطاع الت�سالت باملركز الثاين من حيث قيمة التوزيعات املقرتحة 
و التي بلغت 8.5 مليار درهم يف حني بلغت قيمة توزيعات القطاع العقاري 
2.55 مليار درهم حتى يوم اأم�ض الول و نحو 542 مليون درهم لقطاع 
النقل و اللوج�سيتك و 400 مليون درهم لقطاع التاأمني و344 مليون 

درهم لقطاع التمويل و الإ�ستثمار .
بتوزيع  مقرتحاتها  عن  اأعلنت  التي  ال�سركات  عدد  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
�سوق  يف  م��درج��ة  �سركة   38 اإىل  الآن  حتى  و�سل  امل�ساهمني  على  اأرب���اح 

اأبوظبي ودبي املاليني.

غرفة عجمان تبحث التعاون 
القت�سادي مع اندوني�سيا

•• عجمان - وام: 

القت�سادي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل  عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
اجلمهورية  �سفارة  من  وف��د  مع  لقاء  ذل��ك  ج��اء  اندوني�سيا.  مع  امل�سرتك 
الندوني�سية لدى الدولة عقد يف مقر غرفة عجمان ومت خالله ا�ستعر�ض 

اأهم جمالت التعاون القت�سادي وخا�سة املعار�ض والفعاليات.
عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  �سامل  �سعادة  والتقى 
وحممد علي اجلناحي مدير تنفيذي - قطاع تنمية ال�ستثمار والعمال 
م�ست�سار  �سودراجاد  ه��ريو  �سم  ال��ذي  الندوني�سي  الوفد  عجمان  بغرفة 

بال�سفارة وعدد من اأع�ساء ال�سفارة.
تعاونها  على  حري�سة  عجمان  غ��رف��ة  اأن  ال�����س��وي��دي  ���س��امل  ���س��ع��ادة  واأك���د 
اخلارجي مبا يزيد من حجم التبادل التجاري بني اإمارة عجمان وخمتلف 
اأن واق���ع اح�����س��ائ��ي��ات ح��ج��م ال��ت��ج��ارة ب��ني عجمان  ال�����دول.. م�����س��ريا اإىل 

واندوني�سيا ت�سري اإىل اإمكانية زيادته خالل املرحلة املقبلة.
عجمان  اإم��ارة  متتلكها  التي  القت�سادية  املقومات  اأهم  اللقاء  وا�ستعر�ض 
واكد احل�سور اهمية عقد اللقاءات امل�سرتكة بني رجال اأعمال وم�ستثمري 
الطرفني لتوفري فر�ض لعقد ال�سراكات وبحث التعاون وتبادل اخلربات 

مبا ي�سب يف زيادة حجم التجارة بني عجمان واندوني�سيا.
عجمان..  غرفة  تنظمها  التي  املعار�ض  اأه��م  اجلناحي  حممد  وا�ستعر�ض 
غرفة  تنظمه  ال��ذي  والت�سييد  البناء  معر�ض  يف  للم�ساركة  ال��وف��د  ودع��ا 
عجمان خالل الربع الخري من العام اجلاري مب�ساركة عدد من ال�سركات 
املتخ�س�سة بالبناء والت�سييد. وقدم للوفد الزائر �سرحا عن اأهم القطاعات 
القت�سادية يف المارة ومنها البرتوكيماويات واملالب�ض والغذية والثاث 
 800 من  اأك��ر  وج��ود  ظل  يف  القطاعات  من  وغريها  اليخوت  و�سناعة 

م�سنع يف المارة.
على  عجمان  غرفة  اإىل  اجلزيل  ال�سكر  �سودراجاد  هريو  وجه  جانبه  من 
حفاوة ال�ستقبال وا�ستعر�ض اأهم املقومات القت�سادية يف اندوني�سيا ودعا 
غرفة عجمان للم�ساركة يف “معر�ض ال�ستثمار الإقليمي” الذي ينظم يف 
جاكرتا خالل مار�ض املقبل وتوجيه الدعوة لرجال العمال وامل�ستثمرين 
اندوني�سيا  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  م��ق��وم��ات  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع��ن  وال��ت��ع��رف  للم�ساركة 
�سامل  تبادل  اللقاء  ختام  ويف  املتاحة.  وال�سياحية  ال�ستثمارية  والفر�ض 
ب�سفارة  امل�ست�سار  ���س��ودراج��اد  وه��ريو  عجمان  غرفة  ع��ام  مدير  ال�سويدي 

اجلمهورية الندوني�سية الدروع والهدايا التذكارية.

تنال ترخي�س لإدارة الأ�سول من �سلطة دبي للخدمات املالية  MEVP Capital
•• دبي-الفجر: 

 ،MEVP Capital �سركة  اأعلنت 
 MIDDLE وهي ع�سو يف جمموعة
 EAST VENTURE
PARTNERS )MEVP( ، عن 
ح�سولها على ترخي�ض من �سلطة دبي 
ملزاولة   3C فئة  من  املالية  للخدمات 
اأع��م��ال��ه��ا ك�����س��رك��ة م��رخ�����س��ة م���ن قبل 
 MEVP Capital ال�سلطة. وباتت
اإحدى اأوىل ال�سركات املتخ�س�سة باإدارة 
ا���س��ت��ث��م��ارات راأ������ض امل����ال امل��خ��اط��ر التي 
حت�����س��ل ع��ل��ى ه���ذا ال��رتخ��ي�����ض يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
التزام  امل��ه��م��ة  اخل���ط���وة  ه����ذه  وت����وؤك����د 
ال�سركة باإطار العمل التنظيمي اجلديد 
امل����ال املخاطر  راأ������ض  مل���دي���ري ���س��ن��ادي��ق 
اأع��ل��ن��ت عنه احلكومة  وال���ذي ك��ان��ت ق��د 

خالل العام الفائت.
و���س��ه��د ق���ط���اع راأ�������ض امل�����ال امل���خ���اط���ر يف 
ال�سنوات  خ��الل  ملحوظاً  من��واً  املنطقة 
لراأ�ض  رئي�سي  كمزود  الأخ��رية  اخلم�ض 
ال�سركات  يف  ا�ستثماره  يتم  ال���ذي  امل���ال 
ت����زال يف مرحلة  ال��ت��ي  ال��ن��ا���س��ئ��ة وت��ل��ك 
النمو، مما �ساهم يف ت�سريع وترية النمو 

القت�سادي ب�سكل عام. ولكنه كان قطاعاً 
ذاتي التنظيم يف اأغلب الأحيان. 

دولة  حكومة  اأطلقت  ل��ذل��ك،  وكنتيجة 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة م���وؤخ���راً 
الت�سغيلية  امل�����ب�����ادئ  م�����ن  جم���م���وع���ة 
والتي  ال��ت��ق��اري��ر،  لإع����داد  والتوجيهية 
ت�سمن حتقيق احلد الأدنى من احلوكمة 
لقطاع راأ�ض املال املخاطر، وتوفري بيئة 
ومتطورة  وجذابة  تناف�سية  ا�ستثمارية 

واأكر اأماناً.
املوؤ�س�ض  حنا،  وليد  ق��ال  املنا�سبة  بهذه 
 :MEVP والرئي�ض التنفيذي ل�سركة
الأب������رز  ال�������س���رك���ة   MEVP »ت���ع���ت���رب 
امل��خ��اط��ر يف  امل���ال  اإدارة راأ�����ض  يف جم���ال 
اإر�ساء  يف  رائ��دة  مكانة  وحتتل  املنطقة، 
والت�سغيل  احل��وك��م��ة  اأف�����س��ل مم��ار���س��ات 
 MEVP وت�سعى   .2010 ع��ام  منذ 
لال�سطالع بدور رائد يف اإر�ساء معايري 
اأطلقت  بكونها  وذل���ك  ال��ق��ط��اع،  تنظيم 
MEVP Capital، وهي من اأوىل 
ا�ستثمارات  لإدارة  املرخ�سة  ال�سركات 
ونتوقع من جميع  املخاطر.  امل��ال  راأ���ض 
واملخت�سة  الأخ���رى  املرموقة  ال�سركات 
وت�سعى  اأن حت��ذو ح��ذون��ا  امل��ج��ال  بنف�ض 
فهذا  ال��رتخ��ي�����ض،  ه��ذا  على  للح�سول 

راأ�ض  ق��ط��اع  ك��ام��ل  م�سلحة  يف  �سي�سب 
امل����ال امل���خ���اط���ر«. وق����ال ع����ارف اأم����ريي، 
دبي  مركز  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ض 
املايل العاملي: “ي�سرنا الرتحيب ب�سركة 
MEVP التي تعترب اإحدى ال�سركات 
املال  راأ���ض  ا�ستثمارات  ال��رائ��دة يف قطاع 
املخاطر يف املنطقة. ول �سك باأن �سركات 
متثل   Capital  MEVPمثل
العمل  منظومة  لتعزيز  ه��ام��اً  عن�سراً 
العاملي،  امل���ايل  دب���ي  ال�����س��ام��ل��ة يف م��رك��ز 
النا�سئة  ال�سركات  وتدعم  ت�ستثمر  فهي 
املوجودة  املالية  التكنولوجيا  ك�سركات 
يف املركز، الأم��ر ال��ذي يثمر ب��دوره عن 
تر�سيخ مكانة دبي بني اأهم ع�سر مراكز 

التكنولوجيا املالية يف العامل«. 
وي�ساهم ترخي�ض �سلطة دبي للخدمات 
يف اإر�ساء اإطار عمل   3C املالية من فئة
املخاطر  اإدارة  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ���س��ام��ل 
الكامل  والل����ت����زام  الإب�������الغ،  و���س��ي��ا���س��ة 
العميل  ه��وي��ة  م��ن  التحقق  ب���اإج���راءات 
وي�ساهم  الأم����وال.  تبيي�ض  ومكافحة  
يف   3C الرتخي�ض  فئة  �سمن  العمل 
تعزيز ثقة امل�ستثمرين، كما يتيح ل�سركة
Capital  MEVP تقدمي التزامات 
وا�سعة  اإىل جمموعة  املحدودة  ال�سراكة 

من امل�ستثمرين، وخ�سو�ساً امل�ستثمرون 
ميكنهم  ل  ال��ذي��ن  العامليون  املوؤ�س�سني 
التعامل �سوى مع مديري �سناديق راأ�ض 

املال املخاطر اخلا�سعة للتنظيم.
واأ����س���اف ح��ن��ا: مي��ث��ل ق��ط��اع راأ�����ض املال 
اأك������ر عر�سة  اأ������س�����ول  ف���ئ���ة  امل���خ���اط���ر 
من  امل�ستثمرون  و�سي�ستفيد  للمخاطر، 
حقوقهم  ي��ح��م��ي  تنظيمي  ع��م��ل  اإط����ار 
اأ�سحاب  وي�سمن لهم ال�سفافية. ويرى 
الأعمال  ورواد  وامل�ستثمرون  ال�سركات 

امل�سلحة  اأ������س�����ح�����اب  م�����ن  وغ�����ريه�����م 
املخاطر،  امل��ال  راأ����ض  قطاع  يف  العاملني 
التنظيمي ميثل خطوة  العمل  اإط��ار  اأن 
اإيجابية تعزز من منو القطاع. وتتطلع 
اإر�ساء  اإىل  املطاف  نهاية  يف   MEVP
لل�سركات  ذات���ي���اً  م�����س��ت��دام��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
مكانة  تر�سيخ  يف  ي�ساهم  مب��ا  النا�سئة 
دولة الإمارات ومنطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا كمركز ا�ستثماري جذاب 

للم�ستثمرين العامليني.

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1090   

املنذر : �سركة ل�سكري خلدمات الإ�سراف الإداري جلمعيات املالك ذ م م بوكالة املحامية 
حيث  العنوان.  جمهول   . رازواتي  م�سطفاوي  جمبتي   : اإليه  املنذر  الكتبي.  – هند 
ا�ستحق عليك ر�سوم خدمة الوحدة املذكورة اأعاله وامتنعت عن ت�سديدها على الرغم 
من مطالبتك بدفعها يف وبعد موعد ا�ستحقاقها وحيث �سدر قرار مدير جمعية املالك 
بتاريخ 2-5-2017 واملتعلق بعدم دفع الر�سوم امل�ستحقة على الوحدة اأعاله فاإننا نوجه 
اإليك هذا الإن��ذار لنخطرك ر�سميا بقرار جمعية املالك املذكور واملرفق طيه ندعوك 
اأي�سا فور ا�ستالم هذا الإنذار اإىل دفع املبلغ امل�ستحق عليك والبالغ 61.903.00 درهم 
وما ي�ستجد عليه من زيادات لتجنب جلوء موجه الإنذار اإىل اجلهات املخت�سة مبا فيها 
الق�ساء لأعمال ن�سو�ض القانون رقم 27 ل�سنة 2017 ب�ساأن ملكية العقارات امل�سرتكة يف 

اإمارة دبي واإلزامك بدفع املبلغ املطالب به يف هذا الإنذار.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
يف الدع�ى رقم 2017/1727 جتاري كلي

عليها  املدعي   . ليمتد  ئي  تي  بيه  اي�ست  ميدل  ات�ض  ا���ض  جي  الثانية:  عليها  املدعي 
الثالثة : �سرييال اآي تك – ال�سرق الالأق�سى اخلا�سة املحدودة نحيط �سيادتكم علما 
باأنه مت انتدابنا خبريا ح�سابيا بالدعوى املذكورة اأعاله واملرفوعة �سدكم من �سركة 
جنمة الذروة للتجارة ذ م م وعليه فاأنتم مكلفني اأو من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع 
ال�ساعة 11:00 �سباحا  املوافق 28-2-2018 يف متام  الأربعاء  يوم  املقرر عقده  اخلربة 
وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن دبي – الهنا �سنرت- بجوار دوار ال�سطوة – مقابل 
كارفور بجانب فندق ت�سيل�سي – مكتب رقم 228-229 نطلب احل�سور باملوعد واملكان 
باأنه يف حال تخلفكم عن  بالدعوى علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�ستندات  واإح�سار  املحدد 

احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.
طارق الغيث

اخلبري احل�سابي 

حتديد م�عد اجتماع اخلربة

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
يف الدع�ى رقم 2017/2166 جتاري كلي

املدعي : خليل ا�سحق خالد جراح املدعي عليه 1- اولك�سندر ما�سنت�س�سوف 2- حممد 
فخري حممد زهري طربني 3- �سام واأخوانه للو�ساطة التجارية �ض ذ م م 4- �سمارت 
ميديا جروب �ض م ح 5- يربول ما مانوف. بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة 
دبي البتدائية بندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اأعاله ومبا اأنكم املدعي عليهم 
اأننا قد حددنا يوم الثالثاء املوافق 27-2-2018 يف متام ال�ساعة  فاإننا نود باأن نعلمكم 
الثانية ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي ديرة بور�سعيد 
بناية الو�سل بزن�ض �سنرت مقابل ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا �سارع رقم 
27 طابق رقم 9 مكتب رقم 902 لذا نرجو نكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعاله 

واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا.
اخلبري احل�سابي
عمار حممد الن�سر 

حتديد م�عد
 اجتماع اخلربة احل�شابية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
يف الدع�ى رقم 2017/2527 جتاري كلي- دبي

ال�سادة: بر�ستيج �سوفري لنقل الركاب �ض ذم م املدعي عليها: نحيطكم علما اأنه مت 
انتدابنا خبريا ح�سابي بالق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من كاميل ا�سخاكوف 
اأو من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقررعقده  وعليه فاأنتم مكلفني 
اخلبري  مبكتب  وذل��ك  ظهرا  الثانية  ال�ساعة  امل���واف���ق2018-2-27  الثالثاء  ي��وم 
التجاري  اخلليج  مرتو  حمطة  مقابل  زاي��د  ال�سيخ  �سارع  دبي   : الكائن  املنتدب 
خلف الإمارات للعطالت بناية بري�سم مكتب رقم 805 . يرجى احل�سور باملوعد 
باأنه يف حال  بالدعوى علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�ستندات  واإح�سار  املحدد  واملكان 
تخلفكم عن احل�سور فاإن اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها 

قانونا لال�ستف�سار الت�سال ب 044341111 . 
اخلبري احل�سابي/حممد عبدا لرحمن املرزوقي رقم القيد 129 

اإعالن بالن�شر
 للح�ش�ر امام اخلربة
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العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1029   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :حممد ظفر رئي�ض احمد

الإخالل  نتيجة  دره��م   )51.598.67( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/53203( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

واملمولة  )ا�سود(  لون  اوبتما �سالون( موديل )2014(  )كيا  نوع  خ�سو�سي/R/دبي( من 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1030   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري 

املنذر اليه :ح�سان احمد فردو�ض احمد �ساهني

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )33.428.32( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/F/ال�سيارة رقم )93569/خ�سو�سي التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 

واملمولة  )اب��ي�����ض(  ل��ون   )2015( م��ودي��ل  ���س��ال��ون(  لن�سر  )ميت�سوبي�سي  ن��وع  م��ن  دب���ي( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1035   

املنذر/بنك ابوظبي التجاري 

املنذر اليه :براكا�ض دهامال

الإخالل  نتيجة  دره��م   )238.758.95( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/4103( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

)ابي�ض(  ل��ون   )2014( موديل  ا�ستي�سن(   5.0 روف��ر  )رجن  ن��وع  من  خ�سو�سي/O/دبي( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1031   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :�سيد حممد �سكندر �سيد حممد جنم الدين

الإخالل  نتيجة  دره��م   )89.115.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/8904( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

)ابي�ض(  لون   )2009( موديل  ا�ستي�سن(  اك�ستريا  )ني�سان  نوع  من  خ�سو�سي/L/دبي( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1036   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :ن�سري كونهامو فاريفو كولت �سيامو

تنذر املنذره املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.898.95( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/P/ال�سيارة رقم )58524/خ�سو�سي التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 

دبي( من نوع )تويوتا كورول �سالون( موديل )2010( لون )ابي�ض( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1037   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :حممد اقبال غالم علي

الإخالل  نتيجة  دره��م   )80.640.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/63025( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )فورد فيوجن �سالون( موديل )2012( لون )ف�سي( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1038   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :عدنان عبدالرزاق

تنذر املنذره املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )55.697.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/Q/سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )14192/خ�سو�سي�

دبي( من نوع )تويوتا كورول �سالون( موديل )2012( لون )ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1040   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :بي ام وي لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

الإخالل  نتيجة  دره��م   )36.726.86( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/68373( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

واملمولة  )ف�سي(  لون   )2013( موديل  �سالون(  ريو  )كيا  نوع  من  خ�سو�سي/M/دبي( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1041   

املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :�سامل حممد للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

تنذر املنذره املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )59.933.69( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/Q/سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )30047/خ�سو�سي�

XL1.6 �سالون( موديل )2013( لون )ف�سي( واملمولة  ك��ورول  دبي( من نوع )تويوتا 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1039   

املنذره/�سركة احليل اأوريك�ض للتمويل 
للنقليات  �سليم  واح��م��د  عظيم  حممد  )حاليا(  �����ض.ذ.م.م  للنقليات  اي��ه  :ام  اليها  امل��ن��ذر 

�ض.ذ.م.م )�سابقا(
تنذر املنذره املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )142.529.00( درهم نتيجة الإخالل 
تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 
/38620( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 
لون   )1996( موديل  بعجالت(  رافعة   NK400E )كاتو  ن��وع  من  خ�سو�سي/L/دبي( 
)ا�سفر( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3560   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه :ابو�سب�ض لتجارة املواد الغذائية

الإخالل  نتيجة  دره��م   )29.737.99( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/56313( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/B/عجمان( من نوع )ني�سان اورفان فان ركاب( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3561   
املنذر/م�سرف ابوظبي ال�سالمي 

املنذر اليه :احمد ه�سام الزيات

الإخالل  نتيجة  دره��م   )124.734.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/20330( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

واملمولة  ا�ستي�سن(   - ار  اك�ض  جي  ك��روزر  لند  )تويوتا  نوع  من  خ�سو�سي/7/ابوظبي( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3557   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه:بيجو تيكي بورات ناراينان تيكي بورات

الإخالل  نتيجة  دره��م   )18.642.63( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/24382( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/B/عجمان( من نوع )تويوتا ياري�ض - هات�سباك( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3566   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليها :بوتوبارامبيل عبدالن�سري بوتوبارامبيل قا�سم عبدالقادر

الإخالل  نتيجة  درهم   )79.551.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/81957( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/ابي�ض/ال�سارقة( من نوع )ني�سان تيدا �سيدان - �سالون( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3558   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليها :بقالة الهاج�ض

الإخالل  نتيجة  درهم   )18.912.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/97983( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

واملمولة  �سالون(   -  2.5 التيما  )ني�سان  ن��وع  من  الثانية/ال�سارقة(  خ�سو�سي/الفئة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3559   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليها :باب املدينة ملقاولت التك�سية والر�سيات ذ.م.م

الإخالل  نتيجة  درهم   )24.867.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/82052( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

واملمولة  �سالون(   -  1.6 ك��ورول  )تويوتا  ن��وع  من  الثانية/ال�سارقة(  خ�سو�سي/الفئة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3565   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليها:بينا �سرييان فرجي�ض

الإخالل  نتيجة  درهم   )66.631.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/23319( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/ابي�ض/ال�سارقة( من نوع )�سوزوكي �سيلرييو - هات�سباك( واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3563   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه:ديادي �سوماري

الإخالل  نتيجة  دره��م   )55.198.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/13920( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هيونداي ازيرا �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3556   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه:رابايل فاروق حممد فاروق

الإخالل  نتيجة  دره��م   )27.876.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/58247( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/B/دبي( من نوع )تويوتا كورول �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3550   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه:حممد حم�سن اف�سال حممد اف�سال ملك

تنذر املنذره املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )5.690.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/I/80385/خ�سو�سي( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املنذر مع حفظ كافة  دبي( من نوع )تويوتا يار�ض �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3554   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه:�سنري �سبان بوتيابورايل اتاكا كانوت

تنذر املنذره املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )33.703.1( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/L/ال�سيارة رقم )71878/خ�سو�سي التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 

كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  �سالون(  تيدا  )ني�سان  ن��وع  دب��ي( من 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3562   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه:�سيد افتخار ح�سني �ساه �سيد ح�سن �ساه جيالين

الإخالل  نتيجة  دره��م   )72.907.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/79653( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/L/دبي( من نوع )تويوتا كورول �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3552   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه:عبداهلل �سيد اكرب

تنذر املنذره املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )4.890.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 

الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل 

/B/ال�سيارة رقم )30536/خ�سو�سي التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 

دبي( من نوع )تويوتا كامري �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اإخطار  عديل بالن�شر

رقم 2018/3553   
املنذره/دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اليه:في�سل باليفالبيل بن ابوبكر باليفالبيل

الإخالل  نتيجة  دره��م   )23.993.55( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليه  املنذر  املنذره  تنذر 

تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد 

/21897( رق��م  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر 

خ�سو�سي/11/ابوظبي( من نوع )ني�سان تيدا �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت.

الكاتب العدل

     حك�مة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم



الثالثاء   20   فبراير    2018  م   -   العـدد  12255  27
Tuesday  20   February   2018  -  Issue No   12255

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12325  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يورو مارت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  كومباهيناي  اأبالو�ض  /جويل 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )24232 درهم( وتذكرة عودةمببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت   mb178791769ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/3/12 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1082  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طنب ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ال�سادق م�سطفى ي�سن عبدالرزاق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )47017 درهم( وتذكرة عودةمببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB991250271AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/15 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/12214  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م  اخلدمية  التمديدات  ق��ن��وات  حلفر  1-احل��ل��ب��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م��راد خان  املدعي /حممد عمران خان حممد  ان  جمهول حمل القامة مبا 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )1000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   13850(
املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB179165961AE:ال�سكوى
2018/3/4 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/12891  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سرياين للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  بهادر خان�ستا جان قد  املدعي /كابل  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7196 درهم( وتذكرة عودةمببلغ )2000( 
وحددت   mb990246405ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/4 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/7557  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م جمهول  امل��ب��اين  و���س��ي��ان��ة  لتنظيف  1-ال��ط��رف��ان��ه   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى  ان املدعي /ديني�ض جاجنادهاران ناير قد  حمل القامة مبا 
عودة  وتذكرة  دره��م(   53355( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
 mb175599359ae:مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
بالقاعة:  ال�ساعة 09.30 �ض  املوافق 2018/2/26  الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/504  عمايل كلي
حمل  جمهول  الداري���ة  وال��درا���س��ات  لال�ست�سارات  1-بروفايز   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /فارون بروين ميهرا وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )51502 
 mb177736779ae:درهم( و�سهادة خربة والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
بالقاعة:  �ض   10.30 ال�ساعة   2018/3/6 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/9234  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ساجد ح�سني خلدمات التنظيف والفنية ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد عا�سف ندمي حممد نواز قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20667 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB177067768AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/27 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة: 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/249 تنفيذ جتاري
�سابقا  ����ض.ذ.م.م  احلدائق  وتنفيذ  لت�سميم  ق��اردن  �سده/1-نات�سورال  املنفذ  اىل 
ونا�سورال قاردن للمقاولت �ض.ذ.م.م حاليا 2- حممد ا�سد اقبال �ساجد جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�س�سة ند �سبيب لل�سرف ال�سحي وتوزيع 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  العو�سي  حممد  عبداهلل  وميثله:روؤيا  املياه 
املنفذ به وق��دره )37106( دره��م  اىل طالب  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/2 تنفيذ �شرعي

اىل املنفذ �سده/1-حممد نظري عبدالعزيز جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
العو�سي قد  بورايل وميثله:روؤيا عبداهلل حممد  بوتان  التنفيذ/خديجه كالدى 
ال��ق��رار ال�سادر  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بتنفيذ  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك 
يف الدعوى رق���م:1415/2017 احوال نف�ض م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
موؤقته(  )نفقه  ال�ستحقاق  تاريخ  من  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  دره��م   )2220(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2683  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- كاراتزا�ض فور�ض �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/7/16  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/يوليفا ايانوفا بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )68814( درهم 
وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر عند 
تنفيذ هذا احلكم وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات واعفت املدعية من ن�سيبها 
فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/4270  جتاري جزئي
ال��زه��راء ادري�����ض ازم��ي جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه/فاطمة  اىل 
حممد  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:روؤي��ا  ال��ت��اأم��ني  لو�ساطة  الو���س��ط  املدعي/ال�سرق  ان 
عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  العو�سي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  مببلغ وقدره )37.000( 
9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
فاأنت  ل��ذا   ch1.C.13:بالقاعة ���ض  ال�����س��اع��ة:08.30    2018/2/26 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/260  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�سي ار ائي 8 �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ال��ن�����س��ار قد  ي��و���س��ف حم��م��د ح�سني  دي��ج��ي��ت��ال برينت�ض ومي��ث��ل��ه:ف��ت��وح  ���س��ت��ار 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
)37094( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/4  
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/132  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- هان�ض توما�ض للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول 
�سابيتول  قد  ديتابالن  التنفيذ/بري�سيال  ان طالب  القامة مبا  حمل 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )87120( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )6296( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

    يف الدع�ى رقم 2018/47  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�سونال  غورمية  �سبي�سل  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ابيليال اجنيلي�ض  التنفيذ/مارك ميتون  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17953( درهم اىل طالب 
خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )907( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/85  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- نزار طالب لالن�ساءات ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عليك  اأق���ام   قد  ه��ازى   ابراهيم  ه��ازى  التنفيذ/م�سعود  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11818(
مبلغ )1028( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/371 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-�سكوب ل�ست�سارات الهند�سية جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى  اأقام عليك  الع�سماوي قد  التنفيذ/عبداجلليل مهدي حممد  طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )434719( درهم  
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- بالت�سديق على حكم التحكيم ال�سادر 
املهند�سني  ل�سنة 2016م حتكيم جمعية   1 رقم  الدعوى  بتاريخ:2017/3/7 يف 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 118//2018 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-وليد خالد �سعيد العبد احمد ا�سبينه جمهول حمل 
قد  عبو   اي��دى  ويليام  عي�سائي  التنفيذ/فانويل  ان طالب  القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع 
تعوي�ض موؤقت املبلغ املنفذ به وقدره )307812( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/395 تنفيذ جتاري
�ض.ذ.م.م  احل��دائ��ق  ت�سميم  خلدمات  �سده/1-كازابر�ستيج  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��رك��ة دب���ي لتاأجري 
اأقام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  ذ.م.م  ال�����س��ي��ارات 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )306739( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/403 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-عمرو حممد �سعيد احمد احمد ابو العنني جمهول 
رجب  حممد  عبداملح�سن  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  امل��ط��وع  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ح�سن حم��م��د 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46148( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/317 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-جريى برييرا بورى جمهول حمل القامة مبا ان 
وميثله:عبدالرحمن  رجب  حممد  عبداملح�سن  التنفيذ/حممد  طالب 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  املطوع قد  ح�سن حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )56510( درهم  اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/213 تنفيذ جتاري

كيه  التنفيذ/ال  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ه��واجن  ه��واجن  �سده/1-هايقياجن  املنفذ  اىل 
كيه هيلث برودكت�ض جروب ليمتد وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذ  املنفذ به وق��دره )33784( دره��م  اىل طالب  املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
 )Beautrio( و )INFINITUS( او خزينة املحكمة 2- �سطب ت�سجيل عالمتي املدعي عليه
 35،5 فئتي  ب���ت���اري���خ:2016/3/21   232610 و  ب���ت���اري���خ:2015/4/12   225747 رقمي  حت��ت  وامل�سجلتني 
للعالمة الوىل وحتت رقم 231878 بتاريخ:2015/11/2 فئة 3 للعالمة الثانية بذات ال�سعار واخلط 
والر�سومات والكلمات ال�سينية امل�سجلة للمدعية وخماطبة وزارة القت�ساد بال�سطب بعد ان ي�سبح 
بكف  عليه  املدعي  وال��زام  ب��ال��وزارة  العالمتني  ت�سجيل  يف  املدعية  واحقية  النفاذ  واج��ب  باتا  احلكم 
منازعته للمدعية يف عالمتها التجارية ون�سر احلكم يف �سحيفتني يوميتني ت�سدران يف الدولة باللغة 
العربية على نفقة طالب ا�سهار ال�سطب .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدع�ى 2017/289  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة نيو بوي ال�سعودية املحدودة جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبا�ض م�ستت 
فندي املالكي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/127 تظلم 

جتاري     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/53  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- متويل �ض.م.ع  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/هميت 
هاكان اوزدمري

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2016/68 عقاري جزئي واملعدل بال�ستئناف 
ب��ت��اري��خ:2017/11/22   باعتباره �سندا  رق���م:5/2017 ا�ستئناف عقاري  ي��وم الرب��ع��اء 

تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )466769.6( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ  متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 

ن�سر هذا العالن. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/248  ا�شتئناف مدين    

جمهول  الهند�سية  لال�ست�سارات  الكندي  1-املكتب  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
قد  ذ.م.م  وامل��ق��اولت  للهند�سة  ال�سم�ض   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2016/31 م���دين كلي 
ب��ت��اري��خ:2017/2/26  وح��ددت لها جل�سه ي��وم الرب��ع��اء املوافق 2018/3/7 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2016/515  تظلم جتاري 
اىل املحكوم عليهما/1- �سركة تكنولوجي بارترنز منطقة حرة ذ.م.م 2- عمر ها�سم الربزجني 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/29  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/البحر م�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ل�ساحبه/
يو�سف حممد ح�سن البحر )موؤ�س�سة فردية( بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري اول بقبول 
قيمة  بتقدير  جمددا  والق�ساء  منه  املتظلم  المر  بالغاء  املو�سوع  ثانيا:ويف   - �سكال  التظلم 
وقدره  مببلغ  كلي  جت��اري  رق����م:870/2010  الدعوى  عن  للمتظلم  امل�ستحقة  املحاماة  اتعاب 
الر�سوم وامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  )30.000( درهم ف�سال عن 
ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/60  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- علي�سون جاين �سكوت  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي ال�سالمي 
�ض.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2017/228 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2017/6/11   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )110498.47( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 
15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

الوحدة  ورد حيازة  بت�سليم  عليها  الدعوى  بالتملك ومالحقها مو�سوع  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  ف�سخ   -2
على  ين�ض  وال��ذي  الدعوى  مو�سوع  بالعقار  اخلا�ض  ال�سجل  يف  ال��وارد  القيد  والغاء  ال�سواغل  من  خالية 
)تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى الدائرة( الواردة يف �سهادة ملكية العقار . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2017/667  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- �سعيد اومالزاديه  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جمموعة املدار �ض.�ض.و

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/768 عقاري كلي يوم اخلمي�ض بتاريخ:2017/4/13   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )32497( درهم من ثمن الوحده حمل التداعي وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 
اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

2- بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف:2008/4/7 واملربم بني املدعية الوىل واملدعي عليه ب�ساأن الوحدة رقم:
109 من منطقة  D4 / 8 / B يف الطابق الثامن من برج �سراج املقام على قطعة الر���ض رقم   /  806
الرب�ساء جنوب الثالثة حمل التداعي يف الدعوى الراهنة . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/7 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- ال�سركة املتحدة للديكور ذ.م.م

وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي 
باعالن املطعون �سده:1- ترينا لتاأجري القوارب جمهول حمل القامة 
اأع��اله ويتوجب عليكم  املذكور  اأق��ام عليكم الطعن  باأن الطاعن  نعلنكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم .
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدع�ى 2017/1943  اح�ال نف�ض م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- بالل جعفر عبداهلل امل�سري جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اآلء مازن ديب اخلالدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها طالق 
لل�سرر. وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق  2018/3/7   ال�ساعة 8.30 �ض 
فاأنت  القرهود لذا  ال�سخ�سية يف منطقة  بالقاعة رقم )6( يف مبنى الح��وال 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدع�ى 2018/10  اح�ال مال م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- �سلطان عامر جميل عامر جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ مي�ساء �سميح كيوان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة باثبات غيبة وتعيني طالب املادة و�سي موؤقت. وحددت لها جل�سة 
يوم  الثالثاء املوافق  2018/3/6   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )3( يف 
مبنى الحوال ال�سخ�سية مبنطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/683  ا�شتئناف عمايل    

�ض.ذ.م.م  للخدمات  انرتنا�سيونال  هيما�سكو   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ابراهيم خليل حممد  امل�ستاأنف / حممد  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
عباداحلق قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/399 عمايل 

جزئي بتاريخ:2017/4/9     
 10.00 ال�ساعة   2018/2/22 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
        يف الدع�ى رقم 2017/142 بيع عقار مره�ن

املنفذ �سده/1- �سريخان فرنود ولد حممد مراد جمهول حمل القامة  اىل 

مبا ان طالب التنفيذ/بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود

وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي.

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار مبنطقة:نخلة 

جمريا - رقم الر�ض:92 - امل�ساحة:6.679/86 قدم مربع وفاءا للمبلغ املطالب 

به )8.843.050.77( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

        يف الدع�ى رقم 2017/191 بيع عقار مره�ن
ان طالب  الق��ام��ة مبا  بهائي جمهول حمل  علي  فار�ض جاويد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثله:احمد ح�سن رم�سان 
قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/12/13  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  علي.  ال 
املطالبة وقدرها )6.229.326/48( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ 
امل��ادة 295 من قانون  املزايدة وفقا لن�ض  العقار حمل الرهن بطريق  اع��اله وال بيع 
الجراءات املدنية )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:برج خليفة - رقم الر�ض:155 - 
رقم املبنى:4 - ا�سم املبنى:ارماين ريزيدني�ض - رقم الوحدة:1501 - رقم الطابق:15 

- م�ساحة العقار:97.47 مرت مربع( .
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/3082  مدين جزئي

القامة مبا  ال�سويدي جمهول حمل  �سقر  �سلطان  �سقر  /1-علي  عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/خالد �سيف حمود عبداهلل املعمري وميثله:حنان �سامل ح�سن الباي�ض قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )300.000( 
املطالبة وحتى  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/2/22 ال�ساعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/40  مدين جزئي

ان  القامة مبا  ابراهيم حافظ جمهول حمل  عليه /1-حممود ح�سن  املدعي  اىل 
املدعي/�سلمي �سعيد امني احمد �سالم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )244000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2018/2/22  اخلمي�ض 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/45  مدين جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  انكاموتو  انكاموتو  /1-ان��ام��الي  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/عيد خلفان فرج املحريبي وميثله:حممد �سغري علي العوامي املن�سوري قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )100.000( 
وحتى  م���ن:2017/9/25   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/1 ال�ساعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.18 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/130  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  ليموزين  ت��امي  /1-اون  عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  �سيد حممد قد  املدعي/حياة خان  ان  مبا 
املطالبة بتجديد ملكية املركبة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2018/3/1  اخلمي�ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/2997  مدين جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه /1-دي��ن��ي�����س��راج ان���ان���دان جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/
ال�سايع  علي  عبداللطيف  مديرها/امين  وميثلها  ذ.م.م  ال�سايع  حمود  حممد  �سركة 
وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )48.000( درهم والفائدة القانوين 
املدعي  وال��زام  ال�سداد  م���ن:2017/4/29 وحتى متام  ابتداء  ال�سنة  بواقع 12% يف  عنه 
يوم اخلمي�ض  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�سروفات ومقابل  بالر�سوم  عليه 
املوافق 2018/3/1 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/3432  جتاري  جزئي 
ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل  ال�سيارات  لتجارة  ون  كابيتل  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/تركي بن فالح بن فراج اجلمهور ال�سمري وميثله:عبداحلميد غلوم مراد يو�سف �سالح 
البلو�سي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/27  يف الدعوى املذكورة 
املربم بني طريف  البيع  بف�سخ عقد  ال�سمري  بن فراج اجلمهور  فالح  بن  ل�سالح/تركي  اعاله 
التداعي واملوؤرخ يف:2017/8/16 والزمت املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ �ستني الف درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/7/31 وحتى متام 
ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدع�ى رقم 2017/2128  جتاري  جزئي 

القامة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  لل�سياحة  ام��ب��ريور  با�سا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/12  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/فندق كارلتون بال�ض �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )102.830/00( درهم وفائدة 9% من:2017/6/15 وحتى 
مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  درهم  والف  بامل�ساريف  والزمتها  التام  ال�سداد 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2052  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- جني�سا كبالن دفينا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/19  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
املدعي مبلغ )17.952( درهم وفائدة بن�سبة 9% من تاريخ رفع الدعوى يف:2017/6/11 
وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليه بامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   .
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/4050  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-الفالح واي للزجاج واملرايا �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
عبدالرحمن  �سالح  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  للتجارة  انرتن�سنال  املدعي/فاريتي  ان 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمداين 
وقدره )35.900( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/2/26 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/4071  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-بروكون للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م 2- �سريف فريد حماية يونان - ب�سفته 
مدير و�سريك ومفو�ض بالتوقيع ب�سركة بروكون للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
عبدالعزيز  عبداهلل  وميثلها/ح�سن  للتجارة  عبداهلل  وح�سن  يو�سف  احمد  املدعي/�سركة  ان  مبا 
احلمادي وميثله:ا�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )160.000( وقدره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ:2017/3/16 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2018/3/6 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/197  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/�سركة مباين دملا للمقاولت العامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
حممد  وميثله:عبداهلل  ����ض.ذ.م.م  اي  ام  بي  املدعي/هيبورث  ان  مبا  الق��ام��ة 
حاجي علي العو�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )481743.82( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفا 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم املوافق  ال�ساعة:�ض لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/146  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ام��ي��د ت��ور���س��ون��وف جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
املدعي/رويال تريب لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�سوم  والفائدة  دره��م   )43610( وق��دره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
  2018/3/1 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����ض  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت  وامل�����س��اري��ف. 
ال�ساعة:08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/377  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/موراىل ميناك�ض �سيندارام ميناك�ض جمهول حمل القامة 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  داه��ال  املدعي/اي�سا  ان  مبا 
مببلغ وقدره )13100( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ 
�سريوة احلكم وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.C.13:بالقاعة �ض  ال�ساعة:08.30    2018/2/27
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2017/2595  جتاري كلي

القامة مبا  ابراهيم جمهول حمل  امني  /1-خالد حممد  عليه  املدعي  اىل 
ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  ���ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك  ان 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )596892.22( وق��دره 
وامل�ساريف.  والر�سوم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  عليها  املتفق 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة  املوافق 2018/2/25  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/128  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-كومرتونك�ض �ض.ذ.م.م 2- حممود ا�سكندر ابراهيمي �سيقلى عن 
نف�سه وب�سفته مدير كومرتونك�ض ���ض.ذ.م.م  3- ديجتال مي نورث افريكا �ض.ذ.م.م 
ايران  ���س��ادرات  املدعي/بنك  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  زاده  رحيم  حممود   -4
وميثله:احمد علي مفتاح �سالح الزعابي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )580.275.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %13 وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/27 ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/2043  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- دانا ا�سعد �سليم حممد العامري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
مبلغ  املدعي  للم�سرف  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ���ض.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات  م�سرف 
درهما  وخم�سون  وثمانية  وثالثمائة  الفا  وخم�سون  وث��الث��ة  وخم�سمائة  )مليون  م��ق��داره 
و�سبعة وثمانون فل�سا( والفوائد القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  امل�ساريف  والزمتها  يف:2017/10/4 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2017/3858  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/ماجد عبا�ض حممد احلاج جواد جرب جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/م�سرف الهالل �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )251.185.92( 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  عليه  املدعي  بذمة  املرت�سدة  املديونية  عن  عبارة  درهم 
اخلمي�ض  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.13:بالقاعة ���ض  ال�����س��اع��ة:08.30    2018/3/1 امل��واف��ق 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                    يف الدع�ى رقم 2018/1 تنفيذ اأم�ر م�شتعجلة مدين

فوزي  حممد   -2 ذ.م.م  البناء  ملقاولت  ال�سدقاء  �سدهما/1-�سركة  املنفذ  اىل 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  لل�سركة  وم��دي��ر  �سريك  ب�سفته  عناين  حممد 
�ساحي  عبداهلل  وميثله:احمد  عبده  كمال  عبداملح�سن  التنفيذ/حممد  طالب 
عبداهلل ال بوعميم قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
مبا جاء يف احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2017/18 دعاوى م�ستعجلة مدنية 
املحكمة  ف��ان  وعليه  دره��م   )17541( وق���دره  مبلغ  ب�سداد  وذل��ك  منطوقه  وف��ق 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/987  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- منجرة بورما ذ.م.م 2-مادينا ح�سن �سادق 3- عبا�ض ح�سن �سادق 
4-م�سبح الكندي م�سبح الكندي املرر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ربيع احمد 
ربيع حممد �سريف العو�سي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت  التايل  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2018/1/31  حكمت 
اخل�سبية  الب��واب  وتركيب  النجارة  جمال  يف  املخت�ض  الهند�سي  اخلبري  بندب  املو�سوع 
واخلزائن �ساحب الدور يف اجلدول ما مل ي�سمه الطراف خالل ا�سبوع من تاريخ احلكم 
خبريا يف الدعوى تكون مهمته الطالع على اوراقها وم�ستنداتها ، وحددت املحكمة جل�سة 

 .ch2.E.22:يوم الثنني املوافق:2018/3/12 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/1248  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- مق�سد لتجارة اللكرتونيات �ض.ذ.م.م 2- م�سطفى حممود هو بخت 3- ليدن العاملية 
للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 4- النيل لل�سرافة - فرع دبي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �سادرات 
املذكورة  الدعوى  اقام  الرئي�سي(  قد  اي��ران )الفرع  املدعي/بنك �سادرات  ان  الرئي�سي( مبا  اي��ران )الفرع 
املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل  التمهيدي  احلكم  ب���ت���اري���خ:2018/2/14  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  وقبل  للباقني  بالن�سبة  للخام�سة ومبثابة احل�سوري  بالن�سبة  ح�سوريا 
امل�سريف املخت�ض �ساحب الدور لالطالع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات وماع�سى ان يقدمه له 
املدعي عليها الوىل وح�سابها  املدعي لالطالع على ملف  اخل�سوم من م�ستندات اخرى والنتقال للبنك 
لديه من واقع ال�سجالت والدفاتر ونظام احلا�سب اليل واملرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت لبيان 
احت�ساب  وطريقة  ال�سداد  ومدة  والفوائد  املنح  و�سروط  وقيمتها  وانواعها  ت�سهيالت  من  عليه  ح�سلت  ما 
املدعي  البنك  ال��زم��ت  خ��ربه  كامانة  دره��م  الف  ع�سرة  مبلغ  وح���ددت  وال��ع��م��ولت  للفوائد  امل��دع��ي  البنك 
ال�ساعة:09:30 �سباحا  املوافق:2018/2/26  املحكمة جل�سة يوم الثنني  املحكمة، وحددت  ب�سدادها خلزانة 

 .ch2.E.22:يف القاعة
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/2372  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-�سرينوج م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سبيعي  عمري  وميثله:امل  ك��وت��ارى  �سوبها�سبهاى  �سميت 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )84490500( 
الربعاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2018/3/7 املوافق 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2017/601  عقاري كلي
اىل املدعي عليه /1-امري ح�سني علي ا�سغر متقي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
اتفاقية الجارة وت�سليم العقار والزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
)1.465.394.94( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/2/28 ال�ساعة 11.00 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدع�ى رقم 2017/540  عقاري  كلي 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  موناجهان  2-تاريندر  موناجهان  جون  بريان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
دبي  ل�سالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/12/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ال�سالمي �ض.م.ع بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )الجارة املو�سوفة بالذمة( ومالحقها مو�سوع 
الدعوى عن الوحدة العقارية رقم 312 الطابق 3 اخلليج التجاري - امليرتو بولي�ض - ديار للتطوير 1 - 
املقام على قطعة الر�ض رقم 34 - دبي ، وبالزام املدعي عليهما بت�سليم الوحدة العقارية للمدعي خالية 
من ال�سواغل وبالغاء ا�سارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�سهادة امللكية ل�سالح املدعي 
عليهما وبالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )323.000( درهم والزمتهما ب�سداد ر�سوم اخلدمات 
ومقابل ا�ستهالك املياه والكهرباء حتى تاريخ الت�سليم الفعلي والزمتهما بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/132  جتاري جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه /1-وي��ف انرتنا�سيونال للتجارة 
مبا ان املدعي/ايبكو للم�ساريع ذ.م.م وميثله:على ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )340.030(  عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ كل فاتورة وحتى 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/15 ال�ساعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/76  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-�سوداكو للهند�سة واملقاولت �ض.ذ.م.م 2- عبدالرحيم لال�ست�سارات 
البلو�سي  �سرحان  كرمي  عبا�ض  املدعي/نورة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  املعمارية 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  النعيمي  هوي�سل  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:را�سد 
 )171.102.30( وق��دره  مبلغ  برد  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
درهم امل�سددة من املدعية بالزيادة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/3/15 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/12462  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  املا�سي  1-ال�سروق   / عليه  املدعي  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��ود ع����ادل ج��اب��ر ح��اف��ظ ع��ب��داهلل ق��د اأق����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )5700 دره���م( 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف يف  وال��ر���س��وم  دره���م   )2000( وق����دره  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
رقم:MB179018862AE وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/3/4 
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/135  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/وايت وود للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- حممد �سياء احلق حممد ح�سني خارورى 
- ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي ملديونية وايت وود للتجارة العامة 3- نافينا كوراجا �سيتى �سيتى ب�سفته 
الكفيل ال�سخ�سي ملديونية �سركة وايت وود للتجارة العامة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم   )1842346.17( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/27  ال�ساعة:09.30 
�ض بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/45  جتاري كلي
الكفيل  )ب�سفته  ب��اه��وا  فينود  2-دي��ب��اك  ������ض.ذ.م.م  للتجارة  عليه/بونهانى  امل��دع��ي  اىل 
ال�سخ�سي ملديونية بونهانى للتجارة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )853869.77(
الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   ch1.C.15:بالقاعة �ض  ال�ساعة:09.30    2018/2/27 املوافق  الثالثاء  يوم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/546  مدين كلي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لل�سياحة  عليه/النافورة  املدعي  اىل 
املدعي/�سركة بارما تيليكوم ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى 
الدويل  للتحكيم  ل�سنة 2016 مركز دبي  املحكمني رقم 91  ت�سديق على قرار 
الربعاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم 
فاأنت  ل��ذا   ch1.C.15:بالقاعة ���ض  ال�����س��اع��ة:09.30    2018/2/21 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
    يف الدع�ى رقم 2018/44  تنفيذ عمايل 

حمل  جم��ه��ول  الفنية  لع��م��ال  ال�ساحرة  النظرة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ايهاب جمدي عبدالنبي احمد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )14737( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1245( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدع�ى 2017/2201  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ف��ري���س��ت لي���ن ل��ت��و���س��ي��ل ال��ط��ل��ب��ات جمهول 
���س��الم��ه ���س��اب��ر البجالتى  امل�����س��ت��اأن��ف /حم��م��د  حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان 
ق��د ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 13-2017 ع��م��ايل جزئي 

بتاريخ:2017/11/21     
 11.00 ال�ساعة   2018/2/22 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:
 ال�سيد/عبداهلل علي احمد بن عبود الظنحاين اجلن�سية المارات 

فا�سون  عبدول  �سالون  التجاري  ال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على  الت�سديق  وطلب 
جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  وال�سادرة  ال�سارقة  ف��رع  ذ.م.م 
اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  ب��ت��اري��خ:2016/3/6  ال�سادر  رق����م:738633 
ال�سيد/من�سور يو�سف عبداهلل يو�سف الزرعي اجلن�سية المارات ، وتغيري ال�سم التجاري 
مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  .ليكن  للحالقة  املا�سي  امل�سط  �سالون  اىل 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء اربعة 

ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:

 ال�سيد/حامت مراد علي حممد اجلن�سية المارات 
وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري الن�سيم للب�سريات 
وال�سادر من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم:604598 
ال�سادر بتاريخ:2010/1/26 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/

را�سد خمي�ض �سامل حممد النقبي اجلن�سية المارات .ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء اربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خ�رفكان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 39

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم علي حميد ح�سن املرزوقي -اماراتي اجلن�سية تنازل عن جزء يبلغ 20% من 
كامل ح�سته البالغة 100% يف املن�ساأة املذكورة بكافة مقوماتها املادية واملعنوية وال�سم �سامال هذا البيع كافة املوجودات 
واملعدات يف املن�ساأة املباعه اىل ال�سيد/حممد عمران بهيان مد حنيف بهيان - بنغالدي�سي اجلن�سية يف موؤ�س�سة فردية 
م�سماه:�سالون ال�سباب اللطيف للحالقة واملرخ�سة برقم:572754 من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة كما قام 
ال�سيد/ابراهيم علي حميد ح�سن املرزوقي - اماراتي اجلن�سية تنازل عن جزء يبلغ 80% من كامل ح�سته البالغه %100 
يف املن�ساأة املذكورة بكافة مقوماتها املادية واملعنوية وال�سم �سامال هذا البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�ساأة املباعة 
اىل ال�سيدة/رقية �سيف �سالدان فيجاياكرمار - هندية اجلن�سية يف موؤ�س�سة فردية م�سماه �سالون ال�سباب اللطيف 
للحالقة واملرخ�سة برقم:572754 من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة كما مت تغري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

اإعادة الإعالن بالن�شر 
يف الدع�ى رقم 2018/199  الدائرة الكلية الثانية       

اىل املدعى عليهم : املدعي عليهم 1- �سركة فل�سطني للحا�سوب والجهزة الكهربائية ذ.م.م 2- متارا حممد 
نا�سر اأديب فار�ض 3-طالل حممد طالل �سالحات 

رفع  قد  الثانية  الكلية  الدائرة   2018/199  : رقم  الدعوى  يف  الوطني  الحتاد  بنك   : املدعي  باأن  نعلمكم 
اأعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليهم بان يوؤدوا للبنك املدعي بالت�سامن مبلغ وقدره  الدعوى املذكورة 
رفع  تاريخ  من  وذلك  التجاري  القر�ض  عن  �سنويا   %17 بواقع  التاأخريية  والفائدة  درهم   )1.091.663.20(
الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�ستحق عنه فوائد تاأخريية والزام املدعي عليهم 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  رقم:138  القاعة  الثانية  الكلية  الدائرة  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم الحد 
عن  تخلفك  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�سفك  ارقامها  املذكورة  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  املوافق:2018/3/4 

احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
الإعالن بالن�شر 

يف الدع�ى رقم 2018/415  الدائرة الكلية الوىل       
اىل املدعى عليه : �سركة خالد العوي�ض لتجارة مواد البناء ذ.ذ.م 2- حممد عارف ا�سحاق حممد ا�سحاق حممد 

ا�سحاق ب�سفته �سريك وكفيل �سامن للمدعي عليها الوىل اجلن�سية الباك�ستانية 
الكلية  الدائرة   2018/415  : رقم  الدعوى  المارات يف  الوطني اجلن�سية  الحتاد  بنك   : املدعي  باأن  نعلمكم 
الوىل قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للبنك املدعي بالت�سامن 
واثنان  درهما  وع�سرون  و�سبعة  وثمامنائة  الف  وت�سعون  و�سبعة  )مليونني   )2.097.827.32( وقدره  مبلغ 
التاأخريية بواقع 15% �سنويا عن القر�ض التجاري وذلك من تاريخ رفع الدعوى  وثالثون فل�سا( والفائدة 
وحتى ال�سداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�ستحق عنه فوائد تاأخريية بال�سافة اىل الر�سوم وجميع 
ادارة  مكتب  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  لدىحمكمة  ح�سورك  يقت�سي  لذا  املحاماة.   واتعاب  امل�ساريف 
الدعوى  مكتب رقم 9 - وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك بتاريخ:2018/3/4 
للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنك فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 الحتادية البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
          مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الدع�ى رقم 2018/231  جتاري جزئي        

اىل املدعى عليها : 1- بويل ماي بيلني ليفانتينو حيث ان املدعي : �سركة امل�ستقبل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقام  ذ.م.م  الديون  لتح�سيل 
ويعلنك فيها اعادة اعالن املدعي عليه . لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة 
ال�ساعة  متام  يف   151 رقم  القاعة  الثانية(  التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة 
الدعوى  على  لالجابة  وذلك  م   2018/3/11 الحد  يوم  �سباح  ون�سف  الثامنة 
ار�سال  عدم  او  احل�سور  عن  تخلفكما  حال  ويف  بيانات،   من  لديكما  ما  وتقدمي 

وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكما. 
  مكتب اإدارة الدع�ى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1093   

املنذرة : فريند ريل �ستيت م م ح بوكالة املحامي : اإ�سماعيل ح�سن املنذر اإليهما 1- مطعم 
لبنان  وردة  ومقهى  مطعم  م��دي��ر  ب�سفته  معطي  م�سعف  حممد   -2 لبنان  وردة  ومقهي 
جمهول العنوان املو�سوع: انذار بالخالء ومطالبة مالية ب�سداد قيمة اليجار عن املدة من 
2016/7/15 حتى 2017/7/14 وما ي�ستجد. تنذر املنذرة املنذر اإليهما باإخالء العني املاأجورة 
املو�سوفة حمل رقم اآر�سي 6 الطابق الأر�سي برج غولد كر�ست اكزكيوتيف تاور اأر�سي رقم 
�سي 2 اأبراج بحريات اجلمريا دبي. تنذر املنذرة املنذر اإليهما ب�سداد بدل اإيجار قدره 145000 
درهم عن املدة من 15-7-2016 حتى 14-7-2017 وما ي�ستجد عن اإيجار حتى تاريخ الإخالء 
الفعلي. كما تنذر املنذرة اإليهما ب�سداد قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملاء عن مدة اليجار من 
15-7-2016 حتى تاريخ الإخالء الفعلي للعني املاأجورة املو�سوفة بالإنذار وت�سليمها خالية 

من ال�سواغل والأ�سخا�ض وبحالة ت�سمح با�ستغاللها واإعادة تاأجريها.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12255 بتاريخ 2018/2/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/1091   

املنذر: �سركة لك�سري خلدمات الإ�سراف الإداري جلمعيات املالك ذ م م بوكالة املحامية 
العنوان:  اأبو حنيف �سديقي. جمهول  �سيد ميزان حممد  اإليه:  املنذر   . الكتبي  :هند 
ت�سديدها على  اأعاله وامتنعت عن  املذكورة  الوحدة  ا�ستحق عليك ر�سوم خدمة  حيث 
الرغم من مطالبتك بدفعها يف وبعد موعد ا�ستحقاقها وحيث �سدر قرار مدير جمعية 
املالك بتاريخ 2-5-2017 واملتعلق بعدم دفع الر�سوم امل�ستحقة على الوحدة اأعاله فاإننا 
طيه  واملرفق  املذكور  امل��الك  جمعية  بقرار  ر�سميا  لنخطرك  الإن���ذار  ه��ذا  اإليك  نوجه 
ندعوك اي�سا فور ا�ستالم هذا الإنذار اإىل دفع املبلغ امل�ستحق عليك والبالغ 17.160.00 
درهم  وما ي�ستجد عليه من زيادات لتجنب جلوء موجه الإنذار اإىل اجلهات املخت�سة 
العقارات  ب�ساأن ملكية  ل�سنة 2017  القانون رقم 27  الق�ساء لأعمال ن�سو�ض  مبا فيها 

امل�سرتكة يف اإمار دبي واإلزامك بدفع املبلغ املطالب به يف هذا الإنذار.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

الثالثاء   20   فبراير    2018  م   -   العـدد  12255  
Tuesday  20   February   2018  -  Issue No   12255 29



اأنواع خمتلفة
اأك��������ي��������ا���������ض   •
ترتبط  وظ���ي���ف���ي���ة: 
بوظيفة  احل����ال����ة  ه�����ذه 
�سائعة  وت��ك��ون  امل��ب��ي�����ض 
اللواتي  ال���ن�������س���اء  ل�����دى 
منع  ح���ب���وب  ي��ت��ن��اول��ن  ل 
عالجاً  ي���اأخ���ذن  اأو  احل��م��ل، 
وميكن  الإب��ا���س��ة.  لتن�سيط 

اأن تظهر يف بداية احلمل.
اأق���ل  ع�����س��وي��ة:  • اأك���ي���ا����ض 
�����س����ي����وع����اً م������ن غ�����ريه�����ا ول 
نف�سها.  ت��ل��ق��اء  م���ن  ت��خ��ت��ف��ي 
اأن�سجة  اأو  دم،  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
اأو  اإف���رازات خماطية،  اأو  دهنية، 

�سائل �سبيه باملاء.
هذه  ت���ق���ع  م����ت����ع����ددة:  اأك����ي����ا�����ض   •
ني  املبي�سَ ع��ل��ى  ال�����س��غ��رية  الأك���ي���ا����ض 
اإذا ت��راف��ق��ت ه���ذه احل��ال��ة م��ع وزن  م��ع��اً. 
زائ����د وظ��ه��ور ح��ب ال�����س��ب��اب ووب����ر غ��ري طبيعي 
واختالل  البطن(  اأو  الثديني  اأو  العليا  ال�سفة  )على 
ال�����دورة ال�����س��ه��ري��ة، ق���د ت�����س��ري الأع����را�����ض ه���ذه اإىل 
متالزمة املبي�ض متعدد الأكيا�ض. ل يزال هذا املر�ض 
من   %10 وي�سيب  وا�سع  نطاق  على  معروف  غري 
بالهرمونات  العامل، وميكن معاجلته  الن�ساء حول 

عند احلاجة.

طريقة الك�سف عنها
50% م��ن احل���الت، تكون الأك��ي��ا���ض غري  يف 

م��وؤمل��ة ومي��ك��ن اك��ت�����س��اف��ه��ا ع��ن ط��ري��ق امل�����س��ادف��ة خالل 
فح�ض باملوجات فوق ال�سوتية يف اإطار معاجلة م�ساكل 
تظهر  احل����الت،  بع�ض  يف  احل��م��ل.  اأث��ن��اء  اأو  اخل�سوبة 
ال��ب��ط��ن، ورمبا  اأ���س��ف��ل  اأع��را���ض وا���س��ح��ة مثل الأمل يف 
ت�سّبب الأكيا�ض م�ساكل بولية لأنها ت�سغط على املثانة 

اإذا كانت كبرية جداً.

م�سدرها
ي��ك��ون �سبب ظ��ه��ور الأك��ي��ا���ض ه��رم��ون��ي��اً غ��ال��ب��اً: تنجم 
يزال  ل  لكن  هرموين  اختالل  عن  الوظيفية  الأكيا�ض 
مبر�ض  اأحياناً  ال�سبب  يرتبط  قد  اأو  جمهوًل.  ال�سبب 
بطانة الرحم املهاجرة. يف هذه احلالة، ل ي�ستطيع الدم 
مليئة  اأكيا�ساً  في�سّكل  ي�سيل  اأن  ال�سهرية  ال��دورة  خالل 
اأخ����رى، ل مي��ك��ن تف�سري �سبب  ب���دٍم ق���دمي. يف ح���الت 

ظهور الأكيا�ض الع�سوية.

حالة خطرية
اإىل  اأحياناً  ت��وؤدي  لكنها  خطرية  لي�ست  املبي�ض  اأكيا�ض 
لكنه  ن���ادراً  يبقى  ال��ذي  املبي�ض  ال��ت��واء  م�ساعفات مثل 
موؤمل ويتطّلب دخول امل�ست�سفى فوراً لأن الدم ل ي�سل 
نزفاً  وي�سّبب  الكي�ض  يتمّزق  اأن  ميكن  اأو  املبي�ض.  اإىل 

موؤملاً يف البطن. 
ل بد من مراقبة الأكيا�ض اإذا كانت ع�سوية اأو كبرية اأو 

اإذا مل تختِف بعد فرتة.
ن���ادرة، ميكن اخللط ب��ني الأك��ي��ا���ض احلميدة  يف ح��الت 
وال�سرطان لكن يبقى هام�ض اخلطاأ �سئياًل. من خالل 
مراقبة الأكيا�ض كل �ستة اأ�سهر عرب الت�سوير باملوجات 
فوق ال�سوتية، ميكن التاأكد من اختفاء الكي�ض الوظيفي 

اأو منو كي�ض ع�سوي �سغري.

متى ت�سبح اجلراحة �سرورية؟
املبي�ض  اأك��ي��ا���ض  تختفي  ع��م��وم��اً.  ل��ل��ج��راح��ة  داع����ي  ل 
فرتة  خ��الل  ع��الج  اأي  اإىل  احلاجة  دون  من  الوظيفية 
ع���ادت للظهور،  واإذا  اأ���س��ه��ر.  ب��ني �سهر وث��الث��ة  ت���رتاوح 
ميكن اأخذ حبوب منع احلمل لإراحة املبي�سني. ول بد 
من الإ�سارة اإىل اأنه خالل اجلراحة، قد يت�سّرر املبي�ض 

اأثناء اإخراج الكي�ض.
لكن ت�سبح اجل��راح��ة �سرورية يف ح��الت حم��ددة مثل 
طوله  ف��اق  اأو  م�سبوهاً  الكي�ض  ب��دا  واإذا  املبي�ض،  التواء 

�ستة �سنتميرتات. 
ل�سحب  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  ���س��روري��اً  البطن  تنظري  يكون 

الكي�ض واحلفاظ على �سالمة املبي�ض.
ع��ل��ى �سعيد اآخ����ر، ق��د ي��ق��رتح ال��ط��ب��ي��ب ج��راح��ة حفر 

متعدد  املبي�ض  متالزمة  ملعاجلة  اأخ��ري  كملجاأ  املبي�ض 
الأكيا�ض، وتق�سي هذه الطريقة باإحداث ثقوب �سغرية 

يف املبي�ض لتن�سيط الإبا�سة.

هل من خماطر على اخل�سوبة؟
ما من خماطر مبا�سرة عموماً. يت�سّكل معظم الأكيا�ض 
على مبي�ض واحد ويتابع الثاين دوره الطبيعي. لكن يف 
الكي�ض  ارتبط  اإذا  اخل�سوبة  تتاأثر  قد  احل��الت،  بع�ض 
مبر�ض بطانة الرحم املهاجرة. قد يلت�سق دم الدورات 
على  �سلباً  وينعك�ض  املبي�سني  على  ال�سابقة  ال�سهرية 
حتمل  اأن  ميكن  احل����الت،  معظم  يف  لكن  وظيفتهما. 
املراأة حني تفقد وزنها و/اأو تاأخذ عالجات مثل حتفيز 

املبي�سني.

تتغرّي  اأ���س��ه��ر،  ت�سعة  م��ّر  على 
وب�سرتك  واأربطتك  ع�سالتك 
الأنها ت�سّخر نف�سها خالل احلمل 
اأف�سل  اإل��ي��ك  طفلك.  لتغذية 
ما  ج�سم  ال�ستعادة  اخل��ط��وات 

قبل الوالدة.

مرحلة  يف  اأي�سًا  تظهر  قد  لكنها  االإجناب  �سن  يف  الن�ساء  من   %5 املبي�ض  اأكيا�ض  ت�سيب 
اجلراحة  وهل  اخل�سوبة،  يف  تاأثريها  مدى  وما  امل�سكلة  اأ�سباب  هي  ما  الطمث.  انقطاع 

�سرورية دومًا؟

اأكيا�س املبي�س.. ل داعي للجراحة

بداية بطيئة
بفرتة  الطفل  ولدة  بعد  امل���راأة  ج�سم  يف  التغريات  ت�ستمر 
الهرموين  امل�ستويني  على  الطبيعي  و�سعه  ي�ستعيد  لأن��ه 
واجل�سدي وتوؤثر الر�ساعة يف هذه العملية بدرجة كبرية. 
من  اأ���س��اب��ي��ع،  �ستة  اأول  خ��الل  اجل�سدية  ال��ت��غ��ريات  تتعدد 
بينها تقّل�ض حجم الرحم وجتّدد قوة قاع احلو�ض تدريجاً 
اأما التحديات  وزيادة حجم الثديني ب�سبب تدفق احلليب. 
اأو  والإح��ب��اط  ال��ن��وم  قلة  ب�سبب  التعب  فت�سمل  العاطفية 
حتى اكتئاب ما بعد الولدة الذي يحتاج اإىل رعاية خا�سة. 
بعد اأخذ هذه العوامل بالعتبار، يجب اأن تهدف التمارين 
ا�سرتجاع  قبل  الراحة  ا�ستعادة  اإىل  ال��ولدة  بعد  اجل�سدية 

الر�ساقة اأو فقدان الوزن.

منافع التمارين اجل�سدية
التعايف  ت�سّرع  كونها  ال���ولدة  بعد  التمارين  منافع  تتعّدد 
النف�سي  ال�����س��غ��ط  وت��خ��ف��ف  ال���ط���اق���ة  م�����س��ت��وي��ات  وت���زي���د 

���ع  والك������ت������ئ������اب، ك�����ذل�����ك ي���و����سّ
احل�س�ض  اإىل  ال������ذه������اب 

الأم  ع���الق���ات  ال��ري��ا���س��ي��ة 
يتعلق  ول  الج��ت��م��اع��ي��ة. 

احلمل  وزن  ف�����ق�����دان 
الر�ساقة  وا����س���ت���ع���ادة 
ب���ت���ح�������س���ني ال�������س���ك���ل 
لأن  ح�سراً  اخلارجي 
ال���زائ���د بعد  ال�����وزن 

يوؤثر  ق���د  ال������ولدة 
على  ال�����س��ح��ة  يف 
الطويل،  امل����دى 

اإذا  حت��دي��داً 

اأ�سيبت الأم ب�سكري احلمل اأو بارتفاع �سغط الدم املرتبط 
باحلمل.

توقيت البدء بالرنامج الريا�سي
باأنها  ت�سعر  حني  الريا�سي  برناجمها  الأم  تبداأ  اأن  يجب 
جاهزة ج�سدياً ونف�سياً، ويختلف التوقيت بني اأم واأخرى. لكن 
يف بع�ض الظروف يجب اأن توؤجل املراأة ا�ستئناف الريا�سة 
اأو ج��رح يف منطقة  اأو مت��زق  بعد من خد�ض  تتعاَف  اإذا مل 
العجان، اأو اإذا ا�ستمر النزف املهبلي، اأو اأ�سيبت بفقر دم اأو 
التهاب الثدي، اأو اإذا كانت ت�سعر بتعب �سديد. عموماً، ميكن 
الولدة  على  اأ�سابيع  �ستة  بعد  الريا�سي  بالربنامج  البدء 

اأوًل.لكن من الأف�سل ا�ست�سارة الطبيب 

خطوات تدريجية
املنا�سب  ال��وق��ت  اخ��ت��اري 

مترين  ب�����اأي  ل��ل��ب��دء 
اأي�����������روب�����������ي�����������ك 

مثل  خفيف 

اأن  ميكنك  امل�سي.  اأو  ال�سباحة  اأو  الهوائية  الدراجة  رك��وب 
تزيدي مدة التمارين وحّدتها تدريجاً مع حت�ّسن م�ستوى 
ر�ساقتك. �ست�ساعدك متارين ع�سالت البطن على ا�ستعادة 
على  تركزي  اأن  ميكنك  قوتك،  ت��زداد  حني  م�سدود.  بطن 

متارين قاع احلو�ض ل�سد ع�سالت املهبل.

نظام غذائي �سليم
وجتّنبي  �سحية  ووج��ب��ات  مب��اأك��ولت  مطبخك  املئي   •

تخزين املنتجات الغنية بال�سكريات والدهون.
�سغرية  وجبات  تناويل  ثم  �سحي  بفطور  يومك  • ابدئي 
اأرب�����ع �ساعات.  اأو  ث����الث  ك���ل  ال���ي���وم،  ع��ل��ى م���ر  وم��ن��ت��ظ��م��ة 
يف  وال��ربوت��ي��ن��ات  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ا�ستهالك  على  احر�سي 

كل مرة للحفاظ على طاقتك.
ميكنك  ال��ر���س��اع��ة.  ف��رتة  خ��الل  ���س��روري  الكال�سيوم   •
ومن  الد�سم  قليلة  احلليب  م�ستقات  م��ن  عليه  احل�سول 
الأ���س��م��اك واخل�����س��راوات ال��ورق��ي��ة اخل�����س��راء ال��داك��ن��ة مثل 

الربوكويل.

الراحة اأ�سا�سية
الراحة مهمة بقدر الريا�سة خالل فرتة الر�ساعة حتديداً. 
دقيقة   20 تخ�سي�ض  ب��ني  الخ��ت��ي��ار  اإىل  ا���س��ط��ررت  اإذا 
اأخرياً،  الراحة.  اختيار  يف  ت��رتددي  ل  النوم،  اأو  للريا�سة 
ا�سمعي حاجات ج�سمك وحتّلي بال�سرب ول ترفعي 

�سقف توقعاتك يف مرحلة مبكرة.

تتعدد التغريات اجل�سدية خالل اأول �ستة اأ�سابيع

اأف�سل اخلطوات ل�ستعادة ج�سم ما قبل الولدة

مــــــــــــراأة
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بطلة  اأن���ك  علموا  عندما  ال��ن��ا���ض  ت��ف��اج��اأ  مل���اذا  ب��راأي��ك،   •
م�سل�سل )الهيبة(؟

امل�سرية ومل  ال�سوق  اإليهم حم�سوبة على  بالن�سبة  - لأنني 
اأو  لبناين  عمل  يف  اأ���س��ارك  اأن  ميكن  اأنني  ببالهم  يخطر 
)بان اآراب(، مع اأن )مذكرات ع�سيقة �سابقة( هو م�سل�سل 
�سوري ولبناين و)بان اآراب(. ورمبا ح�سل هذا الأمر، 
لأن الأ�سواء م�سّلطة اأكر على )الهيبة(، اأو رمبا لأن 
النا�ض يعرفون اأنني اأ�سارك �سنوياً يف عمل رم�ساين 
م�سري واأناف�ض يف ال�سوق امل�سرية، وكان بعيداً عن 
خمّيلتهم م�ساركتي يف اجلزء الثاين من امل�سل�سل، 
مع اأنني ل اأجد اأن هذا الأمر م�ستغَرب اأو يدعو 
اإذ  جمياًل،  ك��ان  ح�سل  م��ا  ولكن  الده�سة.  اإىل 
امل�سل�سل  التايل لإع��الن م�ساركتي يف  اليوم  يف 
)الهيبة(  واأ���س��ب��ح  ال��دن��ي��ا(  )ق��ام��ت  اأن  مل�سُت 

ها�ستاغ على )ال�سو�سيال ميديا(. 
يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  اخ���ت���ي���ارك  مت  ع���ن���دم���ا   •

)وجه  اإن����ك  ق��ي��ل  )ال��ه��ي��ب��ة(  م�سل�سل 
غ��ري حم����روق(. ه��ل ه��ذا يعني 

اللبنانيات  ال��ن��ج��م��ات  اأن 
وجوههن حمروقة؟

- اأنا يف ال�سوق اللبنانية 
اآراب( وجٌه  وال� )بان 
م�����ع�����روف، وال���ك���ل 
ي����ع����رف اأخ����ب����اري 
من  وي���ت���اب���ع���ن���ي 

خ�����الل اأع���م���ايل 
امل�����������������س��������ري��������ة، 
وجهي  ول����ك����ن 

غ������ري حم������روق 
م�ستهلكاً  ولي�ض 

الأع�����������م�����������ال  يف 
ال�����������درام�����������ي�����������ة. 

ع��ن��دم��ا ظ��ه��رُت يف 
برنامج  )ب�������رامي( 

)دي��������و امل�������س���اه���ري(، 
ك�������ان�������ت الأ�����������س����������داء 

اأ�ساد  والكل  جداً  اإيجابية 
قّدمُته،  الذي  بال�ستعرا�ض 
لأن����ن����ي ل�����س��ت م�����وج�����ودة على 

ويف  دائماً.  اللبنانية  ال�سا�سات 
ي�����س��ت��غ��رب��ون ما  م�������س���ر، ل 

اأقّدمه يف اإطاللتي لأنني 
م��وج��ودة على الأر����ض ويف 
احلفالت، بينما اللبنانيون 
يف  اأط��ّل  عندما  ي�ستغربون 

احلفالت ويقولون )ياي كيف بتعمل جو( لأنني ل�سُت وجهاً 
الدراما  على  ينطبق  نف�سه  والأم���ر  حم��روق��اً  اأو  م�ستهلكاً 

والربامج. 
اللبنانيات  املمثالت  من  كبري  ع��دد  توّجه  ال�سنة  ه��ذه   •
مرييام  بينهن  امل�سرية،  الدراما  اإىل  وغريهّن  وال�سوريات 
ف���ار����ض ون�����س��ري��ن ط��اف�����ض وه��ي��ف��اء وه���ب���ي وك���ارم���ن لب�ض 
اأن  قبل  الرا�سي  ونادين  ب�سو�سة  واأم��ل  فواخرجي  و�سالف 
اإىل  )ال�سعود  ت�سوير  اإل��غ��اء  بعدها  وم��ن  ان�سحابها  تعلن 
اإنك �ست�سريين عك�ض التيار يف  الهاوية(، فهل ميكن القول 

رم�سان 2018؟
- اأريد اأن اأنّوه باأن الكثري من الأعمال توّقفت.

عملها... توّقف  الرا�سي  • نادين 
اأذك��ره��ا، لأن الأمر  اأك��ر من عمل، ولكنني لن  - بل هناك 
اإىل  ذهنب  هّن  اجلميع.  يوّفق  اهلل  يخ�سني.  ول  يعنيني  ل 
العام، وامل�ساألة ل ترتبط بكوين  اأنا تركُته هذا  الذي  املكان 
اأو  م�سر  اأو  �سورية  اأو  لبنان  يف  عماًل  ال�سنة  ه��ذه  اخ���رتُت 
الأف�سل  ب��ال��ع��ر���ض  ت��رت��ب��ط  ب���ل  ال�������س���ودان، 
الإ�سايف  ال���دور  ي�سمل  ال���ذي  والأح��ل��ى 
وال��رتك��ي��ب��ة. اهلل ي��ك��ت��ب ل��ن��ا يف كل 
ال�سنة  وه��ذه  معيناً،  هاً  َتوجُّ ع��ام 
تلقيُت عرو�ساً م�سرية، ولكنني 
كنُت قد )ُقطفت( من م�سل�سل 

اأنهم  خ�سو�ساً  )ال��ه��ي��ب��ة(، 

الأعمال،  خ�ض  ما  يف  الرم�ساين،  املو�سم  ي��ب��داأون  م�سر  يف 
يف وقت متاأّخر. يف النهاية، الأمر يتعلق باخليار وكل ممّثل 
يختار العر�ض الذي ينا�سبه من بني العرو�ض املختلفة التي 

ت�سله.
م�سر؟ يف  مهمة  اأعمال  عن  اعتذرِت  اإنك  • يقال 

املهمة،  الأعمال  الكثري من  علّي  ُعر�ض  اأ�سماء.  اأذك��ر  لن   -
ولكنني كنت قد اخرتُت )الهيبة(. اهلل يوفق اجلميع، وم�سر 
العرب.  النجوم  من  كبرياً  ع��دداً  ت�ستقطب  بلد كبرية وهي 
ذل��ك منذ فرتة  اأن��ا فعلت  بل  اأوؤ�س�ض يف م�سر،  اأن��ا ل  ولكن 
بعيدة ول اأريد وبكل توا�سع اأن اأقارن جتاربي باأحد، لأنني 
ل اأجّرب يف م�سر، بل اأنا موجودة فيها وقّدمُت الكثري من 
البطولت. اأرف�ض اأن اأقارن جتربتي باأي ممثلة لبنانية تريد 
الأهّم،  وه��ي  و�سعبية،  اأر�سية  ل��دّي  لأن  م�سر،  يف  متثل  اأن 
اأن��ا اأ�سحك من  اأن ن��اأخ��ذ ه��ذه الأم���ور يف الع��ت��ب��ار.  ويجب 

الذين يقولون: ُعر�ض علّي ورف�سُت، فهذه لي�ست �سطارة.
عن  غياب  بعد  لأن��ك  حمظوظة  اإن��ك  القول  ميكن  هل   •

الدراما دخلِتها عرب اأف�سل اأعمالها؟
ب��ل باأن  ب��احل��ظ،  اأوؤم����ن  امل�����س��األ��ة م��ه��م��ة، ولكنني ل  - ه���ذه 
واأرف�ض  اأع��ت��ذر  مل  ل��و  لأن��ن��ي  تعبه،  ثمار  يقطف  ال�سخ�ض 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ع��رو���ض وب��ق��ي��ُت ���س��ام��دة مل���ا دخ���ل���ُت ال�سوق 
اأُ�ستفز  اللبنانية من الباب العري�ض، بالرغم من اأنني كنت 
يف بع�ض املواقف واأتعّر�ض للوم على رْف�سي وعدم تواجدي 

فيها.
اأع�������رف   
اً  جيد
ن  ا

اللبنانية،  ال�سوق  يف  ج��داً  والأبطال حم��دود  البطالت  عدد 
النجوم  وم���ن  منهم  اأك���رب  ع����دداً  حتتمل  ال�����س��وق  ه���ذه  واأن 
تنتظرين ول  ال�سوق  اإن هذه  دائماً  اأق��ول  والنجمات، وكنت 
بد اأن اآتي اإليها. كنُت قوية جداً عندما رف�سُت كل العرو�ض 
ال�سوق من  اأدخ��ل هذه  اأن  اأري��د  اإنني  اأق��ول  اللبنانية، وكنت 
التي  م�سر  دخ��ل��ُت  عندما  فعلُت  كما  مت��ام��اً  الكبري،  ال��ب��اب 
ُتعترب حلماً بالن�سبة اإىل اأّي ممثل، ذلك اأنه عندما جنحُت 
100 مليون م�سري، عيب علّي وعلى كل ما  بلد  باقتحام 
لبناين.  ماليني   5 ال���  بلد  اأقتحم  كيف  اأع���رف  األ  تعّلمُته 
اأحرق  العرو�ض كي ل  كبرياً من  ع��دداً  كنُت قوّية ورف�سُت 
نف�سي عند اقتحامي لبلد ال� 5 ماليني، اإىل اأن اأعطاين اهلل 
على قدر �سربي ومثابرتي، من خالل العر�ض ال�سحيح ف� 
نن�سب كل  األ  اأن��ه يجب  نواياكم ترزقون(، علماً  )على قدر 
اأن ن�سفق لأنف�سنا اأحياناً  �سيء للقَدر واحلظوظ، بل يجب 
واأن نقول نحن اأََجْدنا الختيار، و)برافو( لأننا عرفنا كيف 

نرف�ض ل�سنوات طويلة.
اأن الدراما العربية امل�سرتكة لي�ست ُم�ساَهدة  • هل �سحيح 

يف م�سر اأم اأن هذا الكالم غري واقعي؟
- الدراما العربية ُم�ساَهدة يف م�سر، ولكن لي�ض كثرياً. منط 
امل�سري،  املجتمع  ينا�سب  ل  امل�سرتكة  الأعمال  يف  املوا�سيع 
ال��ذي ل ي�ساهد  اللبناين  وه��ذا الأم��ر ينطبق على املجتمع 
كل الأعمال امل�سرية التي ُتعر�ض على القنوات املحلية، لأنه 
ي�سبه  اأن  يجب  العمل  ن��وع  ت�سبهه.  ل  موا�سيعهم  اأن  يجد 
واقع املُ�ساِهد، ولذلك يقال اإن الدراما تعك�ض واقع املجتمع. 
فكما اأن الدراما اللبنانية حتكي واقعنا، فاإن الدراما امل�سرية 
ال�  ل ت�سبه جمتمعنا، بل ت�سبه املجتمع امل�سري. نوع دراما 
)بان اآراب( يتناول عالقات احلب بطريقة بعيدة عن منط 
عالقات احلب التي يتناولها امل�سريون يف الدراما وال�سينما 
امل�سرية. وحتى الكوميديا عندنا ل ت�سبه الكوميديا التي 
ال�سينما والدراما امل�سرية، وهذا الأمر يجب  تقّدمها 

اأن نفهمه. 
امل�������س���ري���ون  ي�������س���اه���د  األ  ت���خ���اف���ني  ه�����ل   •

)الهيبة(؟
التي  املُ�����س��اَه��دة  اأع���رف م��ا ن�سبة  اأن���ا ل   -
ولكن  م�����س��ر،  )ال���ه���ي���ب���ة( يف  ح��ق��ق��ه��ا 
يحتاج  املُ�ساِهد  اأن  َنفهم  اأن  ينبغي 
اإىل  تنتمي  درام���ا  متابعة  اإىل 
يفهمها.  ك�����ي  جم���ت���م���ع���ه 
اإذا  ن���ع���رف  اأن  وي���ج���ب 
كان جّو الع�سائر يهّم 
امل�سري،  امل��ج��ت��م��ع 
لأن املُ�ساِهد عموماً 
الدراما  اإىل  مي��ي��ل 
واقعه  ت�����س��ب��ه  ال���ت���ي 

وحياته كي َيفهمها.

نوع العمل يجب اأن ي�سبه واقع املُ�ساِهد

نيكول �سابا: ل اأوؤمن باحلظ، بل باأن ال�سخ�س يقطف ثمار تعبه

مفاجاأة  )الهْيبة(  م�سل�سل  من  الثاين  اجلزء  يف  �سابا  نيكول  املمثلة  م�ساركة  �سّكلْت 
مدّوية مل يتوّقعها كثريون، بل واأثارْت جداًل على ال�ساحة الفنية ال تزال م�ستمرة 

حتى اليوم.
نيكول �سابا، املمثلة اللبنانية وجنمة الدراما امل�سرية، اأ�سارت اإىل اأنها دخلت الدراما 
)ح�سب  �سعار  رافعة  امل�سرية  الدراما  دخلت  كما  متامًا  العري�ض  بابها  من  اللبنانية 
�سابقًا، وموؤكدة  اللبنانية  االأعمال  للكثري من  رْف�سها  اإىل  نواياكم ترزقون(، م�سرية 
اأن ال�سوق اللبنانية ينق�سها املزيد من املمثلني واملمثالت )وكنت اأقول دائمًا ان هذه 

قق ذلك مع م�سل�سل )الهيبة(. ال�سوق تنتظرين وال بد اأن اآتي اإليها(، وحتحَ

يا�سمني �سربي 
تخ�سع للعالج 

الطبيعي
يا�سمني  امل�سرية  الفنانة  تخ�سع 
الطبيعي  للعالج  حاليا  ���س��ربي 
حتى  ركبتها  اآلم  م��ن  للتخل�ض 
لعملية  ل��ت��خ�����س��ع  ال���وق���ت  ي��ت��ي��ح 

جراحية.
 يا�سمني �سربي �ساركت حمبيها 
يف �سور جديدة لها، عرب ح�سابها 

على موقع التوا�سل ،
ت��ق��ود دراج���ة نارية،   حيث ك��ان��ت 
ب��ن��دق��ي��ة يف يدها،  ب��ي��ن��م��ا حت��م��ل 
وح�������ازت ال�������س���ور ع���ل���ى اإع���ج���اب 
عن  ����س���األ���ه���ا  ال������ذي  "الفانز" 

�سحتها.
عمليتها  اأجلت  امل�سرية  الفنانة 
اجل����راح����ي����ة ح���ت���ى ت���ن���ت���ه���ي من 
مع  "الديزل"،  ف��ي��ل��م  ت�����س��وي��ر 
ال��ف��ن��ان حم��م��د رم�����س��ان وفيلم 
الفنان  م��ع  و�سرور"  هنا  "ليلة 

حممد عادل اإمام.
ُيذكر اأن يا�سمني �سربي اأ�سيبت 
اأث��ن��اء قيامها  الأرب��ط��ة  بتمزق يف 

بعدد من التمارين يف اجليم.

يعود اإىل �سا�سة ال�سينما بعد غياب

اإي�ساف يدافع عن فيلمه )�سباح اخلري( 
دح�ض الفنان امل�سري اإي�ساف ال�سائعات حول فيلم 
مع  اأحداثه  ت�سابه  عن  واحلديث  اخل��ري(  )�سباح 
فيلمه )احلكاية فيها منة(، الذي قدمه منذ 10 

�سنوات مع الفنانة ب�سرى.
�سائعات  ي����رتدد جم���رد  م���ا  )اإن  اإي�������س���اف:  وق����ال   
اأن  اأ�سا�ض من ال�سحة واأع��رف جيداً  اأي  لي�ض لها 
اجلمهور لديه وعي كبري، لذلك مل ولن اأ�ستطيع 
م�سرياً  ج��دي��د(،  متثيلي  عمل  يف  نف�سي  اأك���رر  اأن 
اإىل اأن )اجلمهور �سيحكم على العمل بعد طرحه، 
و�سيعرف اأن ما يرتدد جمرد تفاهات لي�ض اأكر(.

ال�سينما  �سا�سة  اإىل  يعود  ال��ذي  اإي�����س��اف،  واأو���س��ح 
بعد غياب ا�ستمر اأعواماً عدة، اأن )اأحداث الفيلم 
اجل���دي���د ت����دور ح���ول ع���امل ت�����س��وي��ر الإع���الن���ات، 
واأج�����س��د دور خم���رج اإع���الن���ات ي��ق��ع يف ف��خ احلب 
جت�سدها  لفتاة  روؤي��ت��ه  بعد  الأوىل،  ال��ن��ظ��رة  م��ن 
اإلهام عبدالبديع، والتي حت�سر بدراجتها  الفنان 
ب��ه عن  ي��ت��واج��د  ال���ذي  امل��ك��ان نف�سه  اإىل  ال��ن��اري��ة 
يبحث  وي��ظ��ل  ان��ت��ب��اه��ه  فتلفت  ال�����س��دف��ة  ط��ري��ق 
الذي  �سديقه  اإليها  الو�سول  يف  وي�ساعده  عنها، 
الفنانة  التهامي و�سديقته  اأحمد  الفنان  يج�سده 
وت�سعى  م��ون��ت��رية،  تعمل  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ريي،  ران����دا 
كافة،  ال�سخ�سية  حياته  اأم��ور  اإ���س��الح  اإىل  دائ��م��اً 
اأزياء  م�سممة  اأن��ه��ا  ويكت�سف  عليها  يعر  حتى 
معه،  بالعمل  فيقنعها  املو�سة،  �سيحات  لأح��دث 
وي���ت���زوج���ان ب��ع��د ع��الق��ة ع��اط��ف��ي��ة، مل ت��خ��ُل من 
العقبات وامل�سكالت، لتتواىل الأحداث وتتطور يف 

اإطار رومان�سي كوميدي(.
ي�����س��ارك يف متثيل فيلم )���س��ب��اح اخل���ري( ك��ل من 
واإميي  ف���اروق  واأح��م��د  ه��ري��دي  وم�سطفى  كوكي 
�سالم، فيما كتب ال�سيناريو واحلوار هيثم وحيد، 

ويخرجه اأ�سامة فا�سل.
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درا�سة تك�سف عالًجا فعاًل 
ملر�سى القولون التقرحي

لعالج  البديل  الطب  جم��ال  يف  اأمريكيون،  باحثون  اأج��راه��ا  درا���س��ة  اأثبتت 
اأمرا�ض التهاب الأمعاء، حت�سن حالة املر�سى بالقولون التقرحي، عند تناول 
اأجريت على  الدرا�سة  اأن   ،"Care2" واأو�سح موقع  القمح.  ع�سري ع�سب 
القولون  التهاب  والكركم يف عالج  ال�سبار  القمح وهالم  ع�سبة  م�ستخل�ض 
القمح  ع�سب  ا�ستخدام  عند  ل��الإع��ج��اب  مثرية  نتائجها  وك��ان��ت  التقرحي، 
وقال باحثون: "ال�ستخدام املنتظم لع�سب  والكركم. بح�سب "العربية نت". 
القمح ُيحدث حت�سنا يف عالج التهاب القولون التقرحي، م�سريين اإىل اأنه مت 
اإعطاء ما يعادل ثلث اإىل ن�سف كوب، يومًيا اإىل 10 مر�سى ملدة اأ�سبوعني". 
وتابعوا: "النتائج كانت �سعور 8 مر�سى بتح�سن، فيما مل ي�سعر واحد باأي 
تاأثري، واأ�سبحت حالة الأخري اأ�سواأ، موؤكدين، اأن العالج بع�سري القمح اأدى 
لنخفا�ض ن�ساط املر�ض الكلي و�سدة نزيف امل�ستقيم. وخل�ست الدرا�سة اإىل 
عند  اأو  منفرد،  كعالج  ا�ستخدم  ما  اإذا  القمح،  ع�سبة  ع�سري  واأم��ان  فاعلية 

اإ�سافته كمكمل عالجي من التهاب القولون التقرحي ال�سفلي الن�سط.

اخرتاق طبي قد ي�سع حدا لأمرا�س الكلى
متكن علماء من اإمناء اأن�سجة كلى ب�سرية يف املخترب قادرة على اإنتاج البول، 
لإن�ساء  العلماء اخلاليا اجلذعية  وا�ستخدم  الإط��الق.  الأوىل على  للمرة 
الكلى امل�سغرة التي ُزرعت يف الفئران، مع اإجراء اختبارات تك�سف اأنها كانت 
قادرة على ت�سفية واإفراغ الف�سالت. ومن املتوقع اأن تتيح الدرا�سة اإمكانية 
تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  اجلديدة،  الهياكل  با�ستخدام  الكلى،  اأمرا�ض  عالج 

فهم اأف�سل لعدد من احلالت املر�سية.
واأدريان  الأ�ستاذان، �سو كيمرب،  اأ�سرف عليه  الذي  ويعد الخ��رتاق الطبي 
الكلى  تكوين  عملية  يف  رئي�سية  خ��ط��وة  مان�س�سرت،  جامعة  م��ن  وول���ف، 

الن�سطة القابلة للزراعة، عرب اإمنائها من اأن�سجة املري�ض نف�سه.
يف  الواقعة  الدموية  ال�سعريات  من  �سبكة  وهي  الكلى،  كبيبات  اإن�ساء  ومت 
التي  الب�سرية،  اجلذعية  اخلاليا  من  الكلوية،  الأنبوبية  الوحدة  مقدمة 
مت اإمناوؤها يف املخترب، حيث ُزودت باملغذيات احلاوية على جزيئات تعزيز 
تطوير الكلى، وُدجمت مع هالم يعمل مثابة الن�سيج ال�سام الطبيعي، ومن 

ثم ُحقنت حتت جلد الفئران.
الهيكلية  )ال��وح��دة  النيفرون  اأن  الأن�سجة  فح�ض  ك�سف  اأ�سهر،   3 وبعد 
الهياكل  وظائف  ولختبار  ومنا.  ت�سكل  قد  للكلية(،  املجهرية  والوظيفية 
الفلور�سنت  بروتني  وه��و  ديك�سرتان،  مركب  الفريق  ا�ستخدم  اجل��دي��دة، 
الرت�سيح  ا���س��م  العملية  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ق  للتخر،  كم�ساد  طبيا  امل�ستخدم 
الكبيبي. وتتبع العلماء مركب الديك�سرتان اإىل جانب حتديده يف اأنابيب 
هذه  اأن  اإثبات  من  "متكنا  كيمرب:  الربوفي�سور  وق��ال  اجل��دي��دة،  الهياكل 
على  البول،  واإنتاج  ال��دم  ت�سفية  طريق  عن  الكلى  كخاليا  تعمل  الهياكل 
الرغم من اأننا ل ن�ستطيع اجلزم بن�سبة جناحها حاليا". وحتتوي الهياكل 
الإن�����س��ان، مبا يف ذلك  نيفرون  املكونة من  الأج���زاء  اجل��دي��دة على معظم 

الأنابيب القريبة والبعيدة، وكب�سولة بومان )الكبيبات( والتواء هنلي.
مع  العلماء  يعمل  لذا  الكبري،  لل�سريان  امل�سغرة  الكلى  تفتقر  ذل��ك،  ومع 
الكلى  اإىل  الدم  املزيد من  اإي�سال  ال�سريان، بهدف  اجلراحني لو�سع هذا 

اجلديدة.

القد�ض؟ يف  ال�سخرة  قبة  باين  هو  • من 
- عبد امللك بن مروان

• ما اأ�سم اأول معركة قادها خالد بن الوليد بعد ا�سالمه؟
- معركة موؤته

؟ اجلاهلي  ال�سعر  يف  املعلقات  عدد  يبلغ  • كم 
- �سبع معلقات

؟ االأر�سية  الكرة  حول  دارت  �سفينة  اأول  اأ�سم  • ما 
- فيكتوريا

تاريخ  يف  م��ع��رك��ة  يف  �سقط  �سهيد  اأول  ه��و  م��ن   •
االإ�سالم؟

- عبيدة بن احلارث

للقائم. تقال  واأقعد  للنائم  تقال  اجل�ض  اأن  واأقعد  اجل�ض  بني  • الفرق 
منها. مرتبة  اأعلى  فهو  الفطنة  متام  الذكاء  اأن  والفطنة  الذكاء  بني  • الفرق 

خمتلفة. ل�سان  ب�سمة  له  �سخ�ض  فكل  ال�سابع  ب�سمة  • مثل 
الخ�سر. هو  للزمرد  املميز  • اللون 

مرتفع. ثمنه  ان  للزمرد  ال�سيئة  • ال�سفة 
الكوهنيور. هي  ما�سة  ا�سهر  • ا�سم 

ال�سينيون. هم  احلدائق  ان�ساء  فكرة  ابتكر  �سعب  • اول 
العطور. �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  • العنرب 

الدافئة. املياه  من  اأ�سرع  ب�سكل  الباردة  املياه  يف  ت�سري  • البواخر 
 !!! والكتابة  القراءة  جتهل  كانت  البكر  �سك�سبري  ابنة  ان  ت�سدق  • هل 
العقلية. لالمرا�ض  م�ست�سفى  اأن�ساأ  من  اأول  هو  عبدامللك  بن  • الوليد 

. Marselllaise )ي�سّمى الن�سيد الوطني الفرن�سي )مار�سياز •
والبحر  قزوين  بحر  يف  يعي�ض  ال��ذي  )احلف�ض(  ال�سمك  بي�ض  )الكافيار(  هو  الطعام  من  نوع  اأغلى   •

الأ�سود.
البوظة. خمرتع  • �سميت�سون 

اإليه  عادت  الفلك  من  احلمامة  اطلق  عندما  )ع(  نوح  النبي  لأّن  ال�سالم؛  اإىل  الزيتون  غ�سن  يرمز   •
بغ�سن زيتون عربون ال�سالم اي اإن الطوفان قد انتهى.

الطاوو�س واالمرية 
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فوائد مذهلة للكمون
التوابل  اأح������د  ال���ك���ّم���ون 
ه����ن����دي����ة الأ��������س�������ل، ول����ه 
قد  متوقعة  غ��ري  ف��وائ��د 
ال���ك���ث���ريون،  ي���ع���رف���ه���ا  ل 
لياًل،  الأرق  ي��ق��ل��ل  ف��ه��و 
اله�سم والقدرة  ويح�سن 
جانب  اإىل  اجل���ن�������س���ي���ة، 

فوائد اأخرى، اأهمها:
الكّمون  يحّفز  اله�سم: 

الغدد اللعابية ما يفيد عملية اله�سم والتي تبداأ من الفم.
ال�سغط: الكّمون غني مبعدن البوتا�سيوم الذي ي�ساعد على تنظيم �سغط 

الدم.
ال�سداع: من فوائد اإ�سافة الكّمون اأو غليه وتناول �سرابه اأنه يخّفف اأمل 

ال�سداع احلاد.
حماربة  على  ت�ساعد  للبكترييا  م�سادات  على  الكّمون  يحتوي  البكترييا: 

ميكروبات الربد وفطريات اجللد.
الإ�سابة  لعدم  ال�سروري  باحلديد  الغنية  التوابل  من  الكّمون  الأنيميا: 

بفقر الدم اأو الأنيميا.
الإم�ساك: يقلل الكّمون النفخة، ويح�ّسن الإخراج بف�سل الإنزميات التي 

يحتوي عليها.

ح����ذر ع��ل��م��اء م���ن ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة م���ن تاأثري 
ال�سجائر الإلكرتونية على اجلهاز املناعي يف ج�سم 

الإن�سان.
 Frontiers" جملة  يف  ن�سرت  درا���س��ة  واأ���س��ارت 
in Physiology" اإىل خماطر النمو ال�سريع 
العامني  خ���الل  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�����س��ج��ائ��ر  ل�سعبية 

الأخريين بني ال�سباب.
وقال العامل عرفان الرحمن من جامعة روت�س�سرت 
يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، واأح���د م��ع��دي ال��درا���س��ة، اإن 
"هذه ال�سجائر ل توؤثر �سلبيا على خاليا الرئتني 

فقط، بل وتتعداها اإىل اخلاليا املناعية".
ووفقا للعلماء فاإن كمية �سغرية ن�سبيا من البخار 

ت�سببت مبوت جماعي خلاليا املونو�سايت )اخلاليا 
الوحيدة، اأحد اأنواع خاليا الدم البي�ساء( التي تعد 

من اخلاليا الرئي�سة يف جهاز مناعة الإن�سان.
ال�سلبية ل تتوقف  اأن الآث��ار  وك�سفت الدرا�سة عن 
على كمية البخار الذي ي�سل اإىل اخلاليا، بل اأي�سا 

على نوع ال�سائل امل�ستخدم يف التدخني.
نكهات  رائ���ح���ة  اأن  اإىل  ال��رح��م��ن  ع���رف���ان  واأ�����س����ار 
ال�سجائر جتذب ال�سباب، ودعا ال�سلطات اإىل حماية 
موؤخرا  الك�سف  بعد  خا�سة  انت�سارها،  من  النا�ض 
الإلكرتونية  ال�سجائر  يف  التبخر  عملية  اأن  ع��ن 
حتتوي على جمموعة متنوعة من املواد امل�سرطنة 

وال�سموم التي تن�ساأ نتيجة حرق ال�سائل.

ال�سجائر الإلكرتونية ت�سرب جهاز املناعة يف ج�سم الإن�سان

رئي�ض الوزراء الكندي جا�سنت ترودو وزوجته يتابعان ابنهما ال�سغري هادريان وهو يوقع يف كتاب الزوار خالل 
زيارتهم للن�سب التذكاري للزعيم الهندي غاندي. )ا ف ب(

طلبت المرية من اخلياط ان ي�سنع لها ف�ستانا جميال ليد ميالدها وبالفعل �سنع اخلياط الف�ستان الذي زاده 
جمال جمال المرية ال�سغرية لكنها بعد ان جربته مرة واثنتني وثالث قالت ملربيتها اين اح�ض بان ذا الف�ستان 
من املمكن ان يكون من لكن ل اعرف ؟ احبه لكن ل ا�ستطيع ان الب�سه ،ان عيد يقرتب �ساعديني فقالت لكن ل 

ا�ستطيع ان الب�سه ،ان عيد ميالدي يقرتب �ساعديني فقالت مربيتها ل اري ال انه جميل جميل جميل جدا .
بالطبع مل  لكن  الجابة  تنتظر منهم  م�سكلتها  وكانها  م�سكلتها  لزهورها  الم��رية حتكي  وقفت  ال�سباح  ويف 
جتيبها الزهور ويف تلك الثناء �سمعها الطاوو�ض وهو مي�سي يف حديقة الق�سر يختال بنف�سه ويزهو بري�سه 
وهي تقول امتني ان ير�سل اهلل يل ما يفرح قلبي وي�سعدين ،فانا اح�ض ب�سئ قريبا مني لكن ل اعرف ماهو 
..هنا جاد نظرها علي الطاوو�ض الذي وقف ين�ست لها وكانه ب�سر ولحظت كم يحرك را�سه وذيله فاقرتب منه 
وهي تقول امتني ان ير�سل يل ما يفرح قلبي وي�سعدين ،فانا اح�ض ب�سئ قريبا مني لكن ل اعرف ماهو ..هنا 
جاد نظرها علي الطاوو�ض الذي وقف ين�ست لها وكانه ب�سر ول حظت كم يحرك را�سه وزيله فاقرتبت منه 
وهي تدقق النظر لعيناه حني فوجئت به يتحدث اليها كما الب�سر ويقول خذي ري�سي كله وكلما اخذت واحدة 
بلليها باملاد و�سعيها علي ذيل ف�ستانك اجلديد فا�ستعجبت لكنها فعلت وكلما بللت ري�سة و�سعتها علي الف�ستان 
فتذوب فيه وتنطبع عليه وكانها حقيقية وا�ستمرت هكذا حتي انتهي الذيل فانتف�ض الطاوو�ض ليتحول ايل 
�ساب جميل �ساع �سحره واختفي مع ري�سه اجلميل فوق ف�ستان المري وفرحت المرية بالف�ستان الذي لي�ض له 

مثيل وبالفتي الذي ا�سبح بعد وقت ق�سري امري البالد .


