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اأدوية �ضغط الدم اآمنة يف احلمل املبكر

ك�ضفت در��ضة حديثة �أن �أدوية �رتفاع �ضغط �لدم ميكن �أن تكون �آمنة 
للن�ضاء يف �لأ�ضهر �لثالثة �لأوىل من �حلمل.

وربطت �لبحوث �ل�ضابقة بني ��ضتخد�م حا�ضر�ت بيتا، �لتي تخف�ض 
�ضغط �لدم، و �لت�ضوهات �خللقية مثل عيوب �لقلب، و�ضفة �لأرنب، 
�إىل  �مل�ضيمة  تعرب  �لأدوي���ة  ه��ذه  لأن  �ل���ولدة،  عند  �مل�ضقوق  و�حلنك 
�لدم. لكن علماء يف م�ضت�ضفى بريغهام وم�ضت�ضفى �لن�ضاء بكلية �لطب 
بجامعة هارفارد، وجدو� �أن متو�ضط خطر ولدة �أطفال يعانون من 
 ،1% �ل��دم، تقل عن  �أدوي��ة �ضغط  هذه �لت�ضوهات من ن�ضاء تناولن 
�لأمهات  ن�ضبة  �رتفاع  ومع  �لربيطانية.  ميل  ديلي  �ضحيفة  بح�ضب 
يقول  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  يف  �لقلب  يف  م�ضاكل  م��ن  يعانني  �ل��ل��و�ت��ي 
�لباحثون �إن عالج �رتفاع �ضغط �لدم ل ميكن �أن يوؤدي �إىل تعري�ض 
�ضحة �لأم للخطر فح�ضب، بل يوؤثر �أي�ضاً على �ضحة �لطفل، ويف بع�ض 
�لنتائج،  �إىل هذه  �لباحثون  وتو�ضل  �لإجها�ض.  �إىل  ي��وؤدي  �حل��الت 
�ألف �مر�أة م�ضابة   18 بعد �لنظر يف �ل�ضجالت �ل�ضحية لأكرث من 
بارتفاع �ضغط �لدم �أثناء �حلمل، وبعدها، در�ضو� �لت�ضوهات �خللقية 
�لتي �قرتحتها �لدر��ضات �ل�ضابقة �ملرتبطة بالتعر�ض حلا�ضر�ت بيتا، 

مبا يف ذلك �ل�ضفة �مل�ضقوقة و�حلنك �مل�ضقوق و�لعيوب �لقلبية.

حتد جديد لإظهار عيوب الب�ضرة
على  للتعديل  �لكمبيوتر  وب��ر�م��ج  �لفالتر  �إىل  �للجوء  يتم  ما  ع��ادة 
و�لب�ضرة،  �جل�ضم  وم�ضاكل  عيوب  �إخفاء  بهدف  ن�ضرها،  قبل  �ل�ضور 
�مل�ضاهري  من  جمموعة  تظهر  م��وؤخ��ر�ً،  �نت�ضرت  حديثة  ظاهرة  لكن 
عن  تك�ضف  �ضور�ضيلفي  ين�ضرون  �لن�ضاء،  م��ن  وخا�ضة  و�لنا�ضطني 
عيوب �لب�ضرة. �لأكزميا و�ل�ضدفية وحب �ل�ضباب �ملزمن، لي�ضت �ضوى 
�لعديد  ن�ضرها  �لتي ظهرت يف �ضور  �مل�ضاكل �جللدية،  جمموعة من 
من �لنا�ضطني على مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي، �ضمن ظاهرة جديدة 
تعرف با�ضم "مييل بو�ضيتيفيتي". وكانت جنمة تلفزيون �لو�قع كيم 
�لب�ضرة  م�ضاكل  عن  خجل  دون  حتدثو�  �لذين  �أو�ئ��ل  من  كاردي�ضان، 
�لتي تعاين منها قبل �ضبع �ضنو�ت عندما كانت تعاين من �ل�ضدفية، 
ون�����ض��رت منذ ذل��ك �ل��وق��ت �ل��ع��دي��د م��ن �ل�����ض��ور للبقع �حل��م��ر�ء على 
�ل�ضاب جا�ضنت بيرب موؤخر�ً  �لكندي  �ملغني  �ضاقيها وج�ضمها. وك�ضف 
قبيل  من  �لنجوم  بع�ض  ح��ذوه  وح��ذ�  �ل�ضباب،  حب  مع  معاناته  عن 
كيند�ل جيرن وليلي رينهارت، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
�إن�ضتغر�م  �ل�ضور  تبادل  موقع  على  �لنا�ضطني  من  �لعديد  وحت��دث 
كارينا  بينهم  ومن  منها،  يعانون  �لتي  �لب�ضرة  م�ضاكل  عن  ب�ضر�حة 
�إيربي وكاريز غر�ي وكاريدي �إنغلي�ض وغريهم. ُيذكر �أن در��ضة حديثة 
ُن�ضرت موؤخر�ً ربطت بني م�ضاكل �جللد من جهة ، و�ل�ضحة �لعقلية 
من جهة �أخرى، مع زيادة �حتمال �لإ�ضابة بالكتئاب بن�ضبة ت�ضل �إىل 

�لب�ضرة. يف  م�ضاكل  من  يعانون  �لذين  �لأ�ضخا�ض  لدى   63%

درا�ضة حتدد اأف�ضل نوع مالب�س للنوم
�لتي يرتدونها، فقد تت�ضبب  �لنوم من �ملالب�ض  �أثناء  يعاين كثريون 
لهم بالتعرق وتوقظهم من �أجمل �أحالمهم، ومن هنا ك�ضفت در��ضة 

جديدة عن �أف�ضل نوع من �ملالب�ض ميكن �رتد�وؤه خالل �لنوم.
�لبيجاما  �أن  �ضوفية،  من�ضوجات  �ضركة  مولتها  در��ضة،  وج��دت  فقد 
�مل�ضنوعة من �ل�ضوف ميكن �أن ت�ضاعدك على �لنوم ب�ضكل �أف�ضل من 
غريها، بل قد جتعل مدة �لنوم �أط��ول. لكن ذلك قد ل ينطبق على 

�جلميع.
وتقول �لدر��ضة، �لتي �أجرتها جامعة �ضيدين يف �أ�ضرت�ليا، �أن �رتد�ء 
بيجاما من �ل�ضوف فوق �ملالب�ض �لد�خلية �لقطنية، قد يوؤدي �إىل نوم 
�إ�ضايف ملدة ت�ضل �إىل 15 دقيقة، وفق ما ذكرت �ضحيفة "�لغارديان" 
�لربيطانية، �لثالثاء. و�أو�ضحت �لدر��ضة �أن �ل�ضوف -على ما يبدو- 
�لأن�ضجة،  م��ن  غ��ريه  م��ن  �أف�ضل  ب�ضكل  �جل�ضم  ح���ر�رة  درج��ة  ينظم 
ت�ضاعد  �حلر�رية" �لتي  �لر�حة  "منطقة  يف  �أج�ضادنا  على  ويحافظ 
على �لنوم ب�ضكل �أف�ضل. و�أ�ضارت �لدر��ضة �إىل �أن �ل�ضوف يطلق عليه 
�لتخل�ض  على  ت�ضاعد  �لتي  خو��ضه  �لفائقة" بف�ضل  "�لألياف  ��ضم 
من �لرطوبة، ل �ضيما �أولئك �لذين يعانون من �لتعرق �لليلي. وتدرج 
موؤ�ض�ضة �لنوم �لوطنية، وهي منظمة غري ربحية يف �لوليات �ملتحدة، 
�ل�ضوف بني مو�دها �ملو�ضى بها للنوم، لكنها ت�ضري �إىل �أن �حلكة قد 

تكون حمتملة ب�ضببه.
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مئات املكمالت الغذائية بها مواد حمظورة
ك�ضفت در��ضة علمية حديثة عن وجود مكونات "خطرية" و�أخرى حمظورة 
يف نحو 25 يف �ملئة من �ملكمالت �لغذ�ئية �ملتاحة بال�ضيدليات، يف خمتلف 

�أنحاء �لوليات �ملتحدة.
مكونات مل  على  �لغذ�ئية حتتوي  �ملكمالت  �أن هذه  �إىل  �لدر��ضة  و�أ�ضارت 

تو�فق عليها �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية، �أو ت�ضنف باأنها "خطرية".
وقال باحثون من �إد�رة �ل�ضحة �لعامة يف ولية كاليفورنيا، �لذين �أجرو� 
776 منتجا يتم ت�ضويقها  �لدر��ضة بني عامي 2007 و2016 و�ضملت 
كمكمالت غذ�ئية، �إنها حتتوي على مكونات غري معلنة وغري �آمنة، �أو مل 

تتم در��ضتها �أو فح�ضها من �جلهات �ملخت�ضة.
ومن بني �ملكونات �خلطرية مادة "د�بوك�ضتني"، وهي من م�ضاد�ت �لكتئاب 
غري �مل�ضرح بها يف �لوليات �ملتحدة، ومادة "�ضيبوتر�مني"، وهي من �ملو�د 
�ملثبطة لل�ضهية، لكن مت حظرها يف �لأ�ضو�ق �لأمريكية عام 2010 ب�ضبب 

خطورتها على �لقلب.
لكن رغم وجود هذه �ملكونات يف �ملكمالت �لغذ�ئية، مل تتدخل �إد�رة �لغذ�ء 

و�لدو�ء �لأمريكية ملنع ت�ضويقها �أو �ضحبها من �لأ�ضو�ق.
و�لدو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �إد�رة  بيانات  ق��اع��دة  حتليل  �إىل  �لباحثني  فريق  و��ضتند 
للمو�د �ملدرجة حتت ت�ضنيف "مكمالت ملوثة"، مبا يعني �أن �ملنتج يحتوي 

مكونات غري معلن عنها يف قائمة �ملحتويات على �لعبو�ت.
وكتب كبري �لباحثني �لذي قاد �لدر��ضة مادور كومار قائال: "هذه �ملنتجات 
قد ت�ضكل خطر� على �ل�ضحة، خ�ضو�ضا يف حالت �جلرعات �لز�ئدة �أو �إ�ضاءة 
�ل�ضتخد�م �أو �لتفاعل مع �أدوية �أخرى". وودعا كومار �إىل "�لهتمام �أكرث 
بال�ضحة �لعامة"، ل �ضيما مع ��ضتمر�ر �ضناعة �ملكمالت �لغذ�ئية يف �لنمو 
يف �لوليات �ملتحدة. وتتاألف �ملكمالت �لغذ�ئية �لتي مت �لتحقق منها، من 
حم�ضنات �أو مقويات جن�ضية )45 باملئة( ومكمالت لإنقا�ض �لوزن )41 

باملئة( وبناء �لع�ضالت )12 باملئة(.

انهيار معلم تاريخي 
�إ�ضطنبول،  ت��رك��ي يف  �أث���ري  ب��رج  �ن��ه��ار 
�لتاريخية  �مل��ع��امل  �أب���رز  �أح���د  يعد م��ن 
ل��ل��م��دي��ن��ة، يف ح���ني ل ت����ز�ل �لأ����ض���و�ر 

�لقدمية فيها مهددة بالنهيار.
وي��ق��ع �ل���ربج �ل���ذي ت��د�ع��ى ق��ب��ل �أي���ام، 
"حرييت"  �ضحيفة  ذك���رت  م��ا  ح�ضب 
�لرتكية يف منطقة �لفاحت يف �إ�ضطنبول، 
ومل تعرف حتى �لآن �لأ�ضباب �لتي �أدت 

�إىل �نهياره ب�ضكل مفاجئ.
و�أظهرت جمموعة من �ل�ضور �ضروخا 
عميقة يف �جلدر�ن �لتاريخية �لقدمية 
�ل�ضقوق  ه��ذه  روؤي���ة  ومي��ك��ن  للمدينة، 
�لأثر  �ل��ذي يهدد ه��ذ�  �لأم��ر  بو�ضوح، 
بالنهيار يف حال عدم حترك �ل�ضلطات 

لإنقاذ ما تبقى منه.
�إ�ضطنبول  �لأ�ضو�ر يف  ت�ضييد هذه  ومت 
يف �ل��ق��رن �خل��ام�����ض �مل���ي���الدي، ومتتد 
ك��ي��ل��وم��رت� حول   22 م�����ض��اح��ة  ع��ل��ى 
فيها، وهي عبارة عن  �لقدمية  �ملدينة 
3 مقاطع يوجد يف كل و�حد منها 90 

برجا �أثريا.

التحفيز العميق للدماغ يبطئ 
تقدم رع�ضة باركن�ضون �ص 23

هل طفلك بحاجة لإنقا�س 
وزنه؟ اإليك احلل

يعترب �لطفل بديناً �إذ� كان وزنه �أزيد من �ملعدل �ل�ضحي ب� 20 باملائة، وهي 
 2014 �لعاملية عام  �ل�ضحة  �لقلق. وقد حّذر تقرير ملنظمة  حالة ت�ضتدعي 
من خطورة م�ضكلة زيادة �لوزن بني �أطفال 
�ل��ي��وم م��ق��ارن��ة ب��اآب��ائ��ه��م. ورب���ط �لتقرير 
ب��ني ظ��اه��رة ب��د�ن��ة �لأط��ف��ال وب��ني نق�ض 
ونوعية  و�ألعاب �حلركة،  �لبدين  �لن�ضاط 

�لتغذية.
بزيادة  �ل�ضحية  �مل�ضاكل  من  جمموعة  وترتبط 

�لوزن و�لبد�نة يف �لطفولة، هي:
وحو�دث  للك�ضور  تعّر�ضها  وزي���ادة  �لعظام  ت�ضوهات   *

�لإنزلق.
* م�ضاكل �لتنف�ض و�لربو و�حل�ضا�ضية نتيجة 

�ضعف �ملناعة.
* ��ضطر�بات �لنوم خا�ضة لدى �لأطفال 

�لذين تقل �أعمارهم عن 15 عاماً.
* �رتفاع �ضغط �لدم خا�ضة �أثناء �لليل.

* ح�ضى �ملر�رة.
* �ل�ضد�ع، و��ضطر�بات �لروؤية.

* م�ضاكل �لكبد، ومقاومة �جل�ضم لالأن�ضولني.

�خلا�ضرة  عند  ُو�ضع  �ضغري  جهاز  و�ضجل 
�مل�ضاركني  للموظفني  �جل�ضماين  �لن�ضاط 
�أي����ام عند  م���دى ب�ضعة  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��رب��ة  يف 
�أ�ضهر  ثالثة  بعد  كذلك  و  �لتجربة  بد�ية 
ث��م ���ض��ت��ة �أ���ض��ه��ر ث��م 12 ���ض��ه��ر�ً. ك��م��ا مالأ 
�مل�ضاركون ��ضتبيانات ب�ضاأن �ضعورهم ومدى 
ر�ضاهم عن مكان �لعمل وكذلك عن �أد�ئهم 

�لوظيفي.
�لعمل  برنامج  �أن  �لنتائج  حتليل  و�أظ��ه��ر 
للموظفني  �جللو�ض  �أوق��ات  خف�ض  وقوفاً 
بلغ  فبينما  يومياً.  �ضاعة  من  �أك��رث  بو�قع 
�ضبع وت�ضع  ب��ني  وق���ت �جل��ل��و���ض  م��ت��و���ض��ط 
�ضاعات كل يوم عند بدء �لتجربة، �نخف�ض 
50 دقيقة بعد ثالثة  ب��و�ق��ع  �ل��وق��ت  ه��ذ� 

�أ�ضهر فقط من بدء �لتجربة.
جلو�ضهم  وقت  خف�ض  �ملوظفون  و��ضتطاع 
دقيقة  و22  ���ض��اع��ة  ب���و�ق���ع  �ل��ع��م��ل  �أث���ن���اء 
ي��وم��ي��اً، وه���و �ل��وق��ت �ل���ذي ع��م��ل��و� ف��ي��ه يف 
و���ض��ع �ل���وق���وف. ك��م��ا وج���د �ل��ب��اح��ث��ون يف 
حت�ضن  على  �إ���ض��ار�ت  �ل�ضتبيان  ��ضتمار�ت 
كفاءة �لعمل و�جلهد �لوظيفي للم�ضاركني 

يف �لتجربة.
�مل�ضاركني يف  �ضعور  �إن  �لبحث  وق��ال فريق 
�أقر�نهم  م��ن  �أق��ل  ك��ان  ب��الإره��اق  �لتجربة 
غري �مل�ضاركني و�إنهم كانو� �أقل �ضكوى من 

�آلم �أ�ضفل �لظهر.

يف املقابل!
غري �أن كينيدي جر�ي من جامعة جال�ضكو 
�لدر��ضة،  يف  ت�ضارك  مل  �لتي  �لربيطانية، 
�إىل  �ل��در����ض��ة،  على  لها  تعليق  يف  �أ���ض��ارت، 
نهاية  يف  جل�ضو�  �لتجربة  يف  �مل�ضاركني  �أن 
�لأمر فرتة �أطول من �ضت �أو �ضبع �ضاعات، 
�أنها ذ�ت خماطر  ُيعتقد  �لتي  وهي �لفرتة 
�أن  ج��ر�ي  ر�أت  كما  �ملوظفني.  �ضحية على 
�ل��در����ض��ة مل يتغري  �مل�����ض��ارك��ني يف  ن�����ض��اط 
بل  �أط��ول  ف��رتة  يتحركو�  لأنهم مل  فعلياً، 

وقفو� بب�ضاطة بدًل من �أن يجل�ضو�.
عما  تك�ضف  مل  "�لدر��ضة  ج���ر�ي:  وق��ال��ت 
و�ضككت  لالإن�ضان".  �ضحياً  ذل��ك  ك��ان  �إذ� 
�لباحثة �لربيطانية يف �إمكانية تطبيق هذ� 

�لربنامج �ملكلف مادياً على �أر�ض �لو�قع.

ال�ضعور بالر�ضا 
ف��ت��ح��ت �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة، �ل���ب���اب �أم���ام 
�لعديد من �لعاملني يف جمالت خمتلفة، 
مكان  �أي  م��ن  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  م��ه��ام��ه��م  لأد�ء 
�للوحي. در��ضة  �لكمبيوتر  �أو  �لهاتف  عرب 
حديثة ر�ضدت مز�يا نف�ضية لهذه �لطريقة 
يف �لعمل، لكنها حذرت من بع�ض �ملخاطر.

�ل��ع��م��ل خارج  �أن  ح��دي��ث��ة  در�����ض���ة  ك�����ض��ف��ت 
كمبيوتر  �أج��ه��زة  بو��ضطة  �ملكتب  ج���در�ن 
من  يزيد  ذكية  هو�تف  �أو  جو�لة  �أو  ثابتة 
�ضاعات �لعمل �ليومية، لكنه ي�ضبب �ضعور� 
�كت�ضف  ف��ق��د  �ل��ع��ام��ل��ني.  ل����دى  ب��ال��ر���ض��ا 
ب���اح���ث���ون م���ن م��ع��ه��د �لق���ت�������ض���اد �لأمل�����اين 
�لذين  �لأ���ض��خ��ا���ض  �أن  ك��ول��ون��ي��ا،  مب��دي��ن��ة 
يعملون بهذه �لطريقة يف �أملانيا، يزيد عدد 
�ضاعات،  ع�ضر  عن  �ليومية  عملهم  �ضاعات 
مرتفع  �لعمل  عن  بالر�ضا  �ضعورهم  لكن 

بالرغم من ذلك.
�ضتيتي�ض:  �أول��ي��ف��ر  �ل��در����ض��ة  ُم��ع��د  وق����ال 
�لعاملني  ه��وؤلء  �أن  هو  لالهتمام  "�ملثري 
ي�ضعرون مبزيد من �ل�ضتقاللية عرب �أد�ء 

�لعمل على هذ� �لنحو، حيث ي�ضبح لديهم 
�أد�ء  كيفية  حت��دي��د  يف  �أك����رث  ����ض��ت��ق��الل��ي��ة 
ذلك  �أن  مو�ضحا  ونوعيته"،  ووقته  �لعمل 
زيادة  مقابل  يف  �ل��ت��و�زن  م��ن  نوعا  يحدث 

�ضاعات �لعمل.
��ضتطالع  ب��ي��ان��ات  بتقييم  �خل����رب�ء  وق����ام 
لعام  �لأوروب���ي���ة  �ل��ع��م��ل  ظ���روف  "در��ضة 
 43 م��ن  �أك����رث  �ضملت  و�ل��ت��ي   ،"2015
28 دول������ة يف �لحت�����اد  م����ن  ع���ام���ل  �أل������ف 
�لأوروبي، وخم�ض دول مر�ضحة لالن�ضمام 
وتركيا  و���ض��رب��ي��ا  م��ون��ت��ي��غ��رو  ل����الحت����اد، 
و�ألبانيا ومقدونيا، بالإ�ضافة �إىل �ضوي�ضر� 

و�لرنويج.
�أعباء  ويف �ملقابل، حذر �خل��رب�ء من زي��ادة 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �مل��وظ��ف��ني م��ن خ���الل �لقدرة 
م�ضتمرة  ب�����ض��ف��ة  م��ع��ه��م  �ل���ت���و�����ض���ل  ع��ل��ى 
�لكمبيوتر  �أج����ه����زة  ع����رب  م���ه���ام  لإجن�������از 
�ملتنقلة. ونا�ضدت نقابة �لعاملني يف �لقطاع 
باللتز�م  م���ي���ت���ال(  ج���ي  )�آي  �ل�����ض��ن��اع��ي 
حتى  �لعمل  ل�ضاعات  �لقانونية  ب��احل��دود 

خالل �لتحول �لرقمي.

العمل يف املكتب واقفًا .. اأف�ضل لل�ضحة؟

يف  العمل  عالقة  در�ضوا  بريطانيا  يف  باحثون 
فما  املوظفني.  �ضحة  على  واأث��ره  واقفًا  املكاتب 
هي نتائج بحثهم؟ وملاذا ت�ضكك باحثة بريطانية 

اأخرى يف نتائجهم؟
ت�ضاعد املكاتب التي يعمل فيها املوظفون يف و�ضع 
اليومي  اجللو�س  فرتات  من  التقليل  يف  الوقوف 
ال  اإذ  �ضحية،  غري  تكون  ما  غالبًا  التي  الطويلة 
احتمال  من  ويزيد  �ضحيًا  طوياًل  اجللو�س  يكون 

االإ�ضابة باأمرا�س عدة، من بينها ال�ضكري 
�ضرطانية،  اأورام  حتى  اأو  القلب  واأمرا�س 

ح�ضب درا�ضات �ضابقة.
�ضارلوت  اإ����ض���راف  حت��ت  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  ف��ري��ق 
اإدوارد�ضون من جامعة لي�ضرت الربيطانية حاولوا 
معرفة ما اإذا كانت املكاتب املرتفعة التي تتطلب 
اجللو�س،  اأوق��ات  تخفي�س  على  ق��ادرة  الوقوف 
على  املوظف  يحفز  برنامج  رافقها  اإذا  خا�ضة 

البقاء اأطول فرتة ممكنة واقفًا.
ل�77  الباحثون،  وف��ر  ذل��ك،  درا���ض��ة  اأج��ل  وم��ن 
موظفًا مكاتب قابلة للتحرك رفعًا وخف�ضًا. كما 
ال�ضحية  العواقب  عن  مبعلومات  املوظفون  ُزود 
منتظم  ب�ضكل  حتفيزهم  ومت  طوياًل  للجلو�س 
على  واإطالعهم  مقاعدهم  من  النهو�س  اأجل  من 

تقرير ب�ضاأن فرتات جلو�ضهم.

املوت الأ�ضود.. هل يعود 
بعد حترر البكترييا؟

�لطاعون حو�يل  وباء  �نت�ضار  قتل 
�أنو�ع  �أوروب��ا، وجتمدت  ثلث �ضكان 
يف  لالأوبئة  �مل�ضببة  �لبكترييا  من 
قد  لكنها  �ل�ضنني،  لآلف  �ل��ث��ل��وج 
�ل���ع���امل جم����دد� جر�ء  ت��ن��ت�����ض��ر يف 
وظاهرة  �لأر�������ض  ح�����ر�رة  �رت���ف���اع 
و�لتغري  �حل���������ر�ري  �لح���ت���ب���ا����ض 
بح�ضب  �ل�������ع�������امل،  يف  �مل�����ن�����اخ�����ي 

حتذير�ت ن�ضرت موؤخر�.
�لعاملي  �لتاريخ  يف  �لأ���ض��ت��اذ  وح��ذر 
للدر��ضات  �أك�ضفورد  مركز  ومدير 
من  فر�نكوبان  ب��ريت  �لبيزنطية 
�لأ�ضود،  �لطاعون  مثل  �أوب��ئ��ة،  �أن 
�لذي يطلق عليه �أي�ضا ��ضم "�ملوت 
�أخ����رى،  م���رة  ت��ع��ود  ق��د  �لأ�ضود"، 
للجن�ض  ج��دي��د�  ت��ه��دي��د�  وت�ضكل 
ذوب����ان  ����ض��ت��م��ر  م���ا  �إذ�  �ل��ب�����ض��ري، 
فر�نكوبان  حتذير  وج��اء  �جلليد. 
�ملتحدة،  ل��الأمم  تقرير  من  كجزء 
�أن  �مل����رج����ح  م����ن  �أن������ه  �إىل  �أ�����ض����ار 
 1.5 ترتفع درج���ات ح���ر�رة �جل��و 
 2030 ع��ام��ي  ب��ني  درج���ة مئوية 
ظاهرة  ����ض��ت��م��رت  �إذ�  و2052، 
بوتريتها  �حل�������ر�ري  �لح���ت���ب���ا����ض 
عن  �لعامل  تقاع�ض  و�إذ�  �حلالية، 
�ت���خ���اذ �إج���������ر�ء�ت ���ض��ري��ع��ة وغري 
فاإن  �لزيادة،  هذه  لوقف  م�ضبوقة 
�ل��ع��امل و�ل��ب�����ض��ري��ة م��ق��ب��الن على 
كارثة كبرية. وبح�ضب فر�نكوبان، 
�ملناخي،  �لتغري  ت��اأث��ري�ت  �ضتكون 
بارتفاع  و�نتهاء  �جلفاف  بدء� من 
و�ملحيطات،  �ل��ب��ح��ار  م�����ض��ت��وي��ات 
�أق���ل تطرفا م��ن �آث���ار �لرت��ف��اع يف 
درجات �حلر�رة درجتني مئويتني، 
ن�ضرتها  �ل��ت��ي  �ل���در�����ض���ة  ب��ح�����ض��ب 
�لأمم �ملتحدة ب�ضاأن �لتغري �ملناخي 
�لعاملي، بح�ضب �ضحيفة "مريور" 

�لربيطانية.
و�أ���ض��اف ف��ر�ن��ك��وب��ان �أن���ه ل توجد 
تتمكن  لأن  �لإط���الق  على  فر�ضة 
�ل�������دول م����ن �إب�����ق�����اء �لرت�����ف�����اع يف 
ح������ر�رة �لأر��������ض يف ن���ط���اق درج���ة 
�حتفالية  وقال يف  ون�ضف مئوية. 
جتاوزنا  ما  "�إذ�  �لأدبية  ت�ضلتنهام 
فالأمر  �ل��و�ح��دة،  �ملئوية  �ل��درج��ة 
لي�ض غرق مدن �أو دول، مثل جزر 
�لبكترييا  بتحرر  و�إمن��ا  �ملالديف، 
�مل��ج��م��دة م��ن��ذ �آلف  و�جل���ر�ث���ي���م 
و�نت�ضارها  و�ن��ط��الق��ه��ا  �ل�����ض��ن��ني 
�أمر  ح��دوث  �أن  �لعامل، م�ضيفا  يف 
كهذ� يف ظل �لتغري �ملناخي �ضيكون 
على  مثال  و�ضرب  هائال.  تاأثريه 
ذلك بالقول "يف عقد �خلم�ضينيات 
�رتفعت  ع�ضر  �ل��ر�ب��ع  �ل��ق��رن  م��ن 
1.5 درجة مئوية،  حر�رة �لأر���ض 
على �لأرجح ب�ضبب ن�ضاط �لإ�ضعاع 
�لربكاين،  و�ل��ن�����ض��اط  �ل�����ض��م�����ض��ي 
حياة  دورة  يف  غ���ري  �ل����ذي  �لأم�����ر 
�لطاعونية"،  �لري�ضينيا  بكترييا 
�ل�ضغرية  �لبكترييا  لهذه  و�ضمح 

بالتطور لت�ضبح "موتا �أ�ضود".
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�ش�ؤون حملية

بح�ضور �ضعيد بن طحنون اآل نهيان

قافلة زايد اخلري جتوب 9 مدن لن�ضر وتعليم لغة الإ�ضارة
خماطبة وزارة الرتبية والتعليم الإدراج  لغة االإ�ضارة  يف مناهجها الدرا�ضية

ت�ضامنا مع املكفوفني.. �ضرطة اأبوظبي ت�ضارك يف فعالية اليوم العاملي للع�ضا البي�ضاء بالعني

نقلة نوعية يف تقدمي اخلدمات احلكومية

بلدية مدينة العني ت�ضتعر�س تقنية  امل�ضاعد الفرتا�ضي لت�ضهيل احل�ضول على اخلدمات الإلكرتونية يف جيتك�س 2018

•• العني – الفجر :
ت�صوير – حممد معني

�أطلق معايل �ل�ضيخ �ضعيد بن طحنون �آل نهيان رئي�ض 
�لعمل مبادرة قافلة  �لإم��ار�ت لتنمية عالقات  جمل�ض 
ت�ضتهدف  و�ل��ت��ي  �لإ����ض���ارة  ل��غ��ة  لتعلم  �خلري"  "ز�يد 
�أ�ضحاب  جميع فئات �ملجتمع مبا فيهم فئة �ل�ضم من 
�نتهاج  وتت�ضمن  �ل��دول��ة  م��دن  جميع  وت�ضمل   ، �لهمم 
�إ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���ض��ام��ل��ة ل��و���ض��ع ك��ت��اب �إح�����ض��ائ��ي لل�ضم 
�ملناهج  �ضمن  �مل��د�ر���ض  يف  �لإ���ض��ارة  لغة  ون�ضر  بالدولة 
�لدر��ضية ، وحمو �لأمية لل�ضم عرب معاهد متخ�ض�ضة 
�ملرتجمني  ع��دد  وزي��ادة  �لإمار�تية  �لإ���ض��ارة  لغة  لتعلم 

�لإمار�تيني.
وتبد�أ �لقافلة �نطالقتها من �إمارة �أبوظبي �ملو�فق 20 
 9 ت�ضمل  �ل��ت��ي  جولتها  يف  وت�ضتمر  �جل����اري  �أك��ت��وب��ر 
�أ�ضحاب  فيها  وي�ضارك  �ملقبل  دي�ضمرب   15 حتى  مدن 
بقيادة  �لإ����ض���ارة  لغة  وخ���رب�ء   ، �ل�ضم  فئة  م��ن  �لهمم 
�خلبرية فاطمة خليفة  �ملناعي �ملرتجمة �ملعتمدة للغة 
�لإ�ضارة من �لحتاد �لعربي للهيئات �لعاملة يف رعاية 
�ل�ضم، و�ضفر�ء جمل�ض �لإمار�ت �لتابعني ملجل�ض تنمية 
�مل��وؤمت��ر �ل�ضحفي  ذل��ك خ��الل  . ج��اء  �لعمل  ع��الق��ات 
�لذي عقد موؤخر�ً بفندق �يال جر�ند يف مدينة �لعني 
 ، نهيان  �آل  طحنون  بن  �ضعيد  �ل�ضيخ  معايل  بح�ضور 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �لوح�ضي  �ضامل  �هلل  عبد  و�لدكتور 

ملجل�ض �لإمار�ت لتنمية عالقات �لعمل.
ويف ت�ضريح له �أكد معايل �ل�ضيخ �ضعيد بن طحنون �آل 
�ملقام  يف  �خلري" تهدف  "ز�يد  قافلة  مبادرة  �أن  نهيان 
م��ن خالل  �ل�����ض��م ودع��م��ه��م  ف��ئ��ة  م�����ض��اع��دة  �إىل  �لأول 
تعليم فئات �ملجتمع �ملختلفة لغة �لإ�ضارة حتى يندمج 
�ل�ضم مع �ملجتمع ويعي�ضو� حياتهم �لطبيعية، م�ضري�ً 
�إىل �أن على �جلميع �أن يتكاتفو� و�أن يتعاونو� من �أجل 
�جناح هذ� �مل�ضروع �لهام و�لذي يتم تنفيذة لأول مرة 
و�ضيتو��ضل تنفيذه ل�ضنو�ت طويلة قادمة لأن �لفائدة 
�ضتكون م�ضرتكة جلميع �لأطر�ف، و�ضخ�ضياً جتدوين 

متفائل بنجاح هذه �لفكرة لأبعد �حلدود.
�ملوؤمتر  ب��د�ي��ة  يف  �أل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي  �لإفتتاحية  كلمته  ويف 
�لقافلة  ه��دف  �إن  �لوح�ضي  �هلل  عبد  ق��ال  �ل�ضحفي، 

لفئة مهمة يف  �إن�ضانية  ر���ض��ال��ة  ه��و  �إل��ي��ه  ت��رم��ي  �ل���ذي 
�ملجتمع   يتجاوز عددها �أكرث من 2000 �ضخ�ض من 
فئة �ل�ضم د�خل �إمار�ت �لدولة من بينهم عدد كبري ل 

�ملرتجمني  ع��دد  يتجاوز  ل  فيما  �لإ���ض��ارة،  لغة  يعرف 
مرتجمني   3 �لإ����ض���ارة  للغة  �مل��ع��ت��م��دي��ن  �لإم���ار�ت���ي���ني 
فقط علي م�ضتوى �لدولة ، لفتاً يف �لوقت نف�ضه �إىل 

�جلهات  مع  بالتعاون  �لعمل  �لقافلة  تو�ضيات  �أه��م  �أن 
�ملعنية وب�ضفة خا�ضة وز�رة �لرتبية و�لتعليم لت�ضمني 
و�ل�ضعي   ، باملد�ر�ض  �لتعليمية  �ملناهج  يف  �لإ���ض��ارة  لغة 
علي �إن�ضاء معاهد متخ�ض�ضة  لتدريب �ل�ضم �لأميني 
وتعليمهم لغة �لإ�ضارة ، بالإ�ضافة �إىل �ل�ضعي gلتعاون 
مع وز�رة تنمية �ملجتمع لتاأهيل و�إعد�د كو�در مو�طنة 
به  تقوم  م��ا  وه��ذ�  �لإ���ض��ارة  للغة  معتمدين  مرتجمني 

�لوز�رة م�ضكورة.
علي   ي�ضتمل  �لغافلة  برنامج  �أن  �إىل  �لوح�ضي  ولفت 
دور�ت تدريبية لتعلم لغة �لإ�ضارة ملرتجمني معتمدين 
دور�ت  وهي  �لربنامج  نهاية  يف  معتمدة  �ضهادة  ومتنح 
"ز�يد  قافلة  يف  �مل�ضاركة  يف  يرغب  م��ن  لكل  مفتوحة 
�جلهات  م��ع  ت�ضعى  �لقافلة  �أن  �إىل  م�����ض��ري�ً   ، �خلري" 
�ملعنية لو�ضع بيانات متكاملة و�إح�ضائيات لعدد �أ�ضحاب 
�لهمم من فئة �ل�ضم ،  بالإ�ضافة �إىل ذلك �لو�ضول �إىل 
�ل�ضم من غري �ملتعلمني يف منازلهم وم�ضاعدتهم لتعلم 
لغة �لإ�ضارة ودجمهم مع �ملجتمع وتوعية  �لأ�ضر علي 
تو��ضلهم  لزيادة  �لفئة  هذه  من  �أبنائهم  تعليم  �أهمية 
د�خل �لأ�ضرة وبني �أفر�د �ملجتمع �ملختلف حتى يكونو� 
وم�ضاعدة  �أنف�ضهم  م�����ض��اع��دة  ع��ل��ي  وق���ادري���ن  ف��اع��ل��ني 

غريهم و�لتو��ضل يف �حلالت �لطارئة و�لعادية.
و�أ�ضاف �لوح�ضي موؤكد�ً �أن  قافلة "ز�يد �خلري" تعترب 
�لأوىل من نوعها خلدمة �أ�ضحاب �لهمم ، وتعمل علي 
�إبر�ز جمهود�ت �لدولة يف و�ضع ت�ضريعات ل�ضالح تلك 
�لفئات . كما تعمل �أي�ضاً علي زيادة �لتوعية عرب عقد 
ندو�ت وور�ض ودور�ت تدريبية وتوزيع كتيب وبر�ضور�ت 
�مل�ضروع  ه���ذ�  يف  للم�ضاهمة  �مل��ت��ط��وع��ني  و����ض��ت��ق��ط��اب 
�خل���ريي �ل��ك��ب��ري ع��ل��م��اً ب���اأن �ل��ق��اف��ل��ة ���ض��ت��ق��وم بتدريب 
�أن تكمل  ع��ل��ى  ب��رن��اجم��ه��ا  م��ن خ���الل  �لأول  �مل�����ض��ت��وى 
�مل�ضتويات �لأخ��رى بعد �لإنتهاء من �جلولة �لأوىل يف 
نف�ض �ملر�كز مبدن �لدولة. و�لذين �ضيح�ضرون �لدورة 
�جتياز  �ضهادة  على  �ضيح�ضلون  �لقافلة  ج��ول��ة  �أث��ن��اء 
و�ضتلحقها  �لول(  �مل�ضتوى   ( �لإ���ض��ارة  لغة  �أ�ضا�ضيات 
�مل�ضتويني  منها  �مل��ر�ك��ز  نف�ض  يف  �ل���دور�ت  م��ن  �ضل�ضلة 
م�ضاعد  �ضهادة  بعدها  �مل�ضارك  لينال  و�لثالث  �لثاين 
مرتجم لغة �إ�ضارة وذلك بعد �جتيازه �لإمتحان �ملقرر 

و�ضاعات عمل مع �ل�ضم".

••  العني - الفجر:

�ضاركت �لقيادة �لعامة ل�ضرطة �أبوظبي، يف �حتفالية "يوم 
كل  م��ن  �كتوبر  �ل�15  ي�ضادف  و�ل���ذي  �لعاملي"  �لع�ضا 
" يف  – بع�ض  – زي  " كلنا  ن��ف��ذت��ه��ا  م��وؤ���ض�����ض��ة  ع����ام،  و 
"�ل�ضرطة"  حر�ض  �ضمن  بالعني،   هيلي  �أل��ع��اب  مدينة 
�ملكفوفني،  �لتي تعنى بفئة  �ملنا�ضبة   على �لحتفاء بهذه 
�لتعريف  و�أهمية  للمكفوفني،  �ملميزة  �لعالمة  باعتبارها 
بها، �إ�ضافة لتفهم حقوق و�حتياجات �ملكفوفني ، وت�ضليط 
�لفئة و�لإ���ض��ه��ام يف  �إجن����از�ت وط��اق��ات ه��ذه  �ل�ضوء على 

دجمهم يف �ملجتمع.  
وت�ضمنت �لحتفالية م�ضرية على �يقاعات  فرقة مو�ضيقى 
�آل  طحنون  ب��ن  �ضعيد  �ل�ضيخ   تقدمها  �بوظبي  �ضرطة 
نهيان ، وعبد�هلل  �ضامل �لظاهري  مدير مدينة �لألعاب 
�لعني  �ضرطة منطقة  و عدد من �ضباط  مديرية  هيلي 
�لعمليات  بقطاع  �لعامة  و�ل�ضالمة  �لطو�ري  و مديرية  
و�أ�ضرهم  �ل��ه��م��م   و�أ���ض��ح��اب  �ب��وظ��ب��ي  ب�ضرطة  �مل��رك��زي��ة 
و�جلهات �مل�ضاركة . و��ضتمل �حلفل على عدد من �لفقر�ت 

منها  فقرة لفرقة مو�ضيقى �ضرطة �بوظبي و لوحه فنية 
و�لتاأهيل  للرعاية  �خل��ا���ض  �ل��ع��ني  م��رك��ز  طلبة  قدمها 
وفقره �ضعرية لل�ضاعر حمد�ن �لبلو�ضي و�ل�ضاعرة �إ�ضر�ء 
�لإن�ضانية   للرعاية  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ض�ضة  م��ن  �لأم����ريي 
وفقرة نقطه حتول ��ضتعر�ض فيها �حد �ملكفوفني" عبد 
.وفقرة  �لإع��اق��ة  وحتديه  حياته  ق�ضه  في�ضل"،   �ملطلب 
�لعاطفي  مايا  �لذكاء  �لباحثة يف علم  حتفيزية قدمتها 

�لهو�ري وفقرة غنائية قدمتها �ملطربة ح�ضة.
له  كلمة  يف  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �ضعيد  �ل�ضيخ  و�أك����د 
�لهتمام  على  �لبي�ضاء   للع�ضا  �لعاملي  �ليوم  مبنا�ضبة  
�ضيا�ضاتها  عرب   ، �لهمم   لأ�ضحاب  �ل��دول��ة   توليه  �ل��ذي 
�لدولة  موؤ�ض�ضات  خالل  من  دوره��م  لتفعيل  ومبادر�تها، 
كافة، �حلكومية و�خلا�ضة، ودمج هذه �لفئة يف �ملجتمع، 

وم�ضاعدتها يف �لتغلُّب على �ملعوقات �لتي تو�جهها.   
دعم  يف  و�ملجتمعية  �لوطنية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات  بجهود  و����ض��اد 
ورعاية  هذه  �لفئة ومنها �لقيادة �لعامة ل�ضرطة �بوظبي 
و �ل��ت��ي ت��ع��د م��ن �جل��ه��ات �مل��ت��م��ي��زة يف ت��ق��دمي خدماتها 

لأ�ضحاب �لهمم. 

•• العني- الفجر: 

ت��ع��م��ل ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ت��ق��ن��ي��ة " 
�مل�����ض��اع��د �لف��رت����ض��ي " ب��ه��دف ت��وف��ري ق��ن��اة خدمية 
، ميكنه  تفاعلية  و�جهة حمادثة  جديدة متمثلة يف  
و  ذكّية،  �لن�ضية بطريقة   �ل�ضتف�ضار�ت  �لإجابة عن 
يعتمد يف تفاعله على  قو�عد معلوماتية  حتتوي على 
كافة �لبيانات �ملتعلقة باخلدمات ، وذلك من منطلق 
�لذكاء  م��ف��ه��وم  لتطويع  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �ضعي 
�ل�ضطناعي ومفهوم �لدرد�ضة �لذكية ، وتطبيقه مبا 
ي�ضمن �ضهولة �حل�ضول على �خلدمات �لإلكرتونية 
تقدمي �خلدمات  نوعية  يف طريقة  نقلة  ، وحتقيق  
بتجربتهم،   و�لرت��ق��اء  �ملتعاملني  جلميع  �حلكومية 
وذلك �ضمن م�ضاركة بلدية مدينة �لعني  حتت مظلة 
معر�ض  يف  و�ل��ب��ل��دي��ات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط  د�ئ����رة 

جايتك�ض 2018 للتقنية .
 وق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة �أ����ض���م���اء �ل��ف��ال���ض��ي ق�����ض��م تقنية 
�أوىل  �إط��الق  �ضيتم  �ل��ذي  �مل�ضروع  يعتمد  �ملعلومات، 
ت��ف��ع��ي��ل تقنيات  �ل���ق���ادم ع��ل��ى  دي�����ض��م��رب  م��ر�ح��ل��ه يف 
�ل���درد����ض���ة �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة �مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات �لذكاء 
م�ضاعد   لتطوير   ، �لآل��ة  تعلم  تقنيات  و  �ل�ضطناعي 
و  �لعربية  باللغتني  �ملحادثات  فهم  ميكنه  �فرت��ضي 
�لنظام  على  ه��ذ�  ق��درة  �إىل  بالإ�ضافة   ، �لجنليزية  

ت��ط��وي��ر ن��ف�����ض��ه ب��ن��اء ع��ل��ى حم��ادث��ات��ه �مل�����ض��ت��م��رة  مع 
�مل�ضتخدمني و�مل�ضتفيدين.

و�أ�ضافت �لفال�ضي ، كما وتهدف �لتقنية لرفع كفاءة  
تقدمي �خلدمات �لبلدية ، و تلبية متطلبات �لعمالء 
�لتفاعلية  �ل��روب��وت��ات  ت�ضهل  حيث  ف��وري��ة   بطريقة 
بدورها عملية تو��ضل �لعمالء مع �لبلدية يف �لأمور 

�لروتينية و �ل�ضئلة �ل�ضائعة ، حيث يتيح تطبيق هذه 
�لتقنية  �حل�ضول على �خلدمات من خالل �لدرد�ضات 
 ، للبلدية  �لإل��ك��رتوين   �ملوقع  �ضفحات  عرب  �لذكية 
�ملوظفني،  مع  �ل�ضخ�ضي  �لتعامل  �ىل   �حلاجة  دون 
حيث يبنى مفهوم �مل�ضاعد �لفرت��ضي على �حلديث 
و�لتو��ضل مع �للة من خالل برجميات معدة لهذ� 

�لغر�ض.
�ملرحلة  �أعمال  نطاق   ي�ضمل   ، �لفال�ضي   �أو�ضحت  و 
�ملتعلقة  �لبيانات  كافة  ت�ضمني   �مل�ضروع   �لأوىل من 
كالقر�ر�ت   ، �لإي���ج���اري���ة  �ل��ع��ق��ود  ت�����ض��ج��ي��ل  ب��خ��دم��ة 
ومعلومات  �لإي��ج��اري��ة   بالعقود  �ملرتبطة  و�لبيانات 
عامة  توفر للعمالء �لإجابة على �أي ت�ضاوؤلت ب�ضكل 
متكامل بالإ�ضافة �إىل بالإ�ضافة �إىل �إمكانية جتديد 
�لعقود �ل�ضكنية و �إلغائها عن طريق �ملحادثة �لفورية 
مع  �مل�ضاعد �لإفرت��ضي، حيث يتيح باعتباره برنامج 
تلقائيا من خالل  �مل�ضتخدم  �لتو��ضل مع  معلوماتي 
�للغة  لفهم  تعليمات برجمية  �مل�ضاعد  بر�مج   تلقني 
�ل��ب�����ض��ري��ة و�د�ة ح����و�ر م��ع �مل�����ض��ت��خ��دم و�لج���اب���ة عن 
��ضئلته وطلباته.،  ، بالإ�ضافة �إىل �إمكانية �إدر�جه يف 
، بالإ�ضافة �ىل تطبيقات  موقع �للكرتوين للبلدية 

�لهو�تف �ملتحركة و من�ضات �لتو��ضل �لجتماعي.
و�أ�ضافت �لفال�ضي ، تو��ضل بلدية مدينة �لعني  تطبيق  
تقدمي  �لتي مت  �لبلدية  �لنظام على  جميع خدمات 
بلدية مدينة  تدعو  و  فيما   ، �إلكرتونياً   منها  حزمة 
�لعني بدورها جميع �لأف��ر�د و �ل�ضركات و �ملوؤ�ض�ضات 
�لإلكرتونية  ح�ضاباتهم  لتفعيل  �لت�ضجيل  ب�ضرورة  
فيما   ، �لرقمية  �خلدمات  ��ضتخد�م  م��ن   لال�ضتفادة 
�لت�ضال  مركز  م��ع  �لتو��ضل  متعامل  لأي  ميكن  و 
�حلكومي يف حال وجود �أي ��ضتف�ضار�ت باخل�ضو�ض .

اأبوظبي للرقابة الغذائية ي�ضتعر�س 
م�ضاريعه الذكية يف جيتك�س 2018

•• اأبوظبي - الفجر:

حكومة  جناح  �ضمن  �مل�ضارك  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  ��ضتعر�ض 
من  ع��دد�   ،»2018 للتكنولوجيا  »جيتك�ض  �أ�ضبوع  يف  �لرقمية  �أبوظبي 
م�ضاريعه �لذكية �لتي تخدم �لقطاع �لزر�عي و�حليو�ين يف �إمارة �أبوظبي 
�لتي ت�ضهل  �لذكية  وذلك �ضمن منظومة رقمية تابعة لتطبيقات �جلهاز 
دون  �جل��دي��دة  �لتطبيقات  ع��رب  �ملتعاملني  وت��وع��ي��ة  و  �خل��دم��ات  و���ض��ول 

�حلاجة للتوجه ملر�كزنا لتلقي �ملعلومة .
وحتليل  توفري  م�ضروع  جيتك�ض  يف  �جلهاز  ي�ضتعر�ضها  �مل�ضاريع  و�إح��دى 
�حليو�نية  و�حلياز�ت  للمز�رع  �جلوي  و�لت�ضوير  �ل�ضناعية  �لأقمار  �ضور 
�لرقابة  عمليات  لتعزيز  �ل�ضطناعي  �ل��ذك��اء  تكنولوجيا  على  ويعتمد 
�لأقمار  ب�ضور  مدعومة  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  من�ضة  ��ضتخد�م  عرب 

�ل�ضناعية و�لت�ضوير �جلوي .
ل�ضل�ضلة  �لذكي  �لتتبع  �ملعر�ض جتربة نظام  ي�ضتعر�ض �جلهاز خالل  كما 
توريد �لأعالف هو نظام ذكي يقوم على متابعة �ضل�ضلة �لتوريد لالأعالف 
�لأعالف  م��ر�ك��ز  �إىل  �ل��دول��ة  �ل��دخ��ول يف  م���رور� مبنافذ  �مل�ضدر  بلد  م��ن 
وينتهي عند �مل�ضتفيدين، يهدف حل�ضر �لعو�مل �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضالمة 

�لتي قد توؤثر على �لأعالف.
�ل��زر�ع��ي��ة يف  �مل��م��ار���ض��ات  �أف�ضل  ح��ول  �ل��وع��ي  زي���ادة  نحو  �مل�ضاعي  و�ضمن 
�أعده  �ل���ذي  �ل��زر�ع��ي  �لإر���ض��اد  دل��ي��ل  تطبيق  �جل��ه��از  ي�ضتعر�ض  �ملجتمع، 
بالتعاون مع مركز خدمات �ملز�رعني باأبوظبي ، وهو تطبيق ذكي يحتوي 
�لنباتات  زر�ع��ة  يف  �مل���ز�رع  تر�ضد  �لتي  �لقيمة  �ملعلومات  من  �لكثري  على 
و�تباع �لر�ضاد�ت �ل�ضحيحة يف �لت�ضميد و�لري و�أنو�ع �لنباتات ف�ضال عن 
�لتطبيق حول  يت�ضفح من خالل  �لتي  �ل��رثوة �حليو�نية  �إر�ضاد�ت مربي 
�إد�رة  �إىل  �ل�ضليمة لرتبية �لإبل و�لغنام و�ملاعز وكيفية �لو�ضول  �لطرق 
ناجحة يف �لرتبية وتاأ�ضي�ض �حلظائر، ومعرفة �ل�ضاللت ، و�إد�رة �لولد�ت 
و�لأمر��ض �لتي ت�ضيب �لرثوة �حليو�نية وكيفية عالجها و�لوقاية منها.

�أن  �إىل  و�لت�ضالت  �ملعلومات  تقنية  �إد�رة  مدير  �لعبيديل  جمال  و�أ���ض��ار 
م�ضاركة �جلهاز يف جيتك�ض 2018 �ضمن جناح حكومة �أبوظبي �لرقمية، 
تعد فر�ضة مثالية للتفاعل مع �ملتعاملني، وذلك من خالل ت�ضليط �ل�ضوء 
قطاعات  خلدمة  �جلهاز  �بتكرها  �لتي  و�مل�ضاريع  �لذكية  �لتطبيقات  على 
تعتمد على  و�لتي  �أبوظبي  �إم��ارة  و�ل��زر�ع��ة يف  و�ل��رثوة �حليو�نية  �لغذ�ء 
كفاءة  لرفع  �ل�ضطناعي  �لذكاء  فيها  مبا  �حلديثة  �لتكنولوجيا  تقنيات 
مبا  �لزر�عي  �لقطاع  و��ضتد�مة  �حليوي  �لأم��ن  منظومة  ولتعزيز  �لعمل 
يتما�ضى و�لنه�ضة �لتنموية �لتي ت�ضهدها كافة �لقطاعات يف �لدولة ب�ضكل 

عام و�لتكنولوجية يف �لقطاع �خلدماتي ب�ضكل خا�ض. 
�أكتوبر �جلاري،  �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية بدء منذ مطلع  �أن جهاز  يذكر 
بتحويل 28 خدمة، من �أ�ضل 35 خدمة مفعلة يقدمها للمجتمع، ب�ضكل 
كامل لتكون رقمية، على �ن يقت�ضر �حل�ضول عليها عرب �لتطبيق �لذكي 
للجهاز و�ملوقع �لإلكرتوين دون �حلاجة لزيارة مر�كز �خلدمة �لتابعة له 
�أبوظبي يف تعزيز ج��ودة �خلدمات وت�ضهيل  �إط��ار توجه حكومة  وذل��ك يف 
و�ضول �مل�ضتخدمني �إليها، وتقدمي حلول ع�ضرية تت�ضم بال�ضرعة و�لكفاءة 
توؤدي �أخري�ً �إىل �إ�ضعاد �ملتعاملني، ل �ضيما �ن ن�ضبة �ملعامالت �ملنجزة رقمياً 

يف �أو�خر �ضبتمرب كانت %96 مقارنة باملعامالت �ملنجزة وجهاً لوجه. 

الرقابة الغذائية يغلق حلويات 
الكروان يف مدينة اليحر

•• اأبوظبي - الفجر:

�لإد�ري بحق  ب��الإغ��الق  ق����ر�ر�ً  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  �أ���ض��در ج��ه��از 
�لعني - ويحمل  �ل�ضمايل مبدينة  �ليحر  �لكرو�ن - فرع منطقة  حلويات 
�ملحل  �ت��ب��اع  لعدم  ن��ظ��ر�ً   -11125882CN رق��م  �لتجارية  �لرخ�ضة 
ل��ذل��ك على  نتيجة  �مل��رتت��ب��ة  �ل�ضحية و�خل��ط��ورة  ل��ال���ض��رت�ط��ات  �مل��ذك��ور 

�ل�ضحة �لعامة للم�ضتهلكني.
وقال ثامر �لقا�ضمي �ملتحدث �لر�ضمي با�ضم �جلهاز �إن هذ� �لإغالق ياأتي 
�أبوظبي  �لتي مت حتريرها من قبل مفت�ضو جهاز  �ملخالفات  نتيجة تكر�ر 
للرقابة �لغذ�ئية يف زيار�ت �ضابقة و�لتي مل يلتزم م�ضوؤول �ملن�ضاأة �لغذ�ئية 
بتعديل �أو�ضاعها و�إز�لة �أ�ضباب تلك �ملخالفات وعدم �حلفاظ على �مل�ضتوى 
�ل�ضحي للمن�ضاأة �لغذ�ئية مما قد يوؤثر على م�ضتوى �ضالمة �لغذ�ء و�ضحة 
تو�جدت  طاملا  �ضي�ضتمر  �لإد�ري  �لإغ���الق  �أم��ر  �أن  �إىل  م��وؤك��د�ً  �مل�ضتهلك. 
�أو�ضاع  بعد ت�ضويب  �لن�ضاط جمدد�ً  �ل�ضماح مبز�ولة  �أ�ضبابه حيث ميكن 

�ملن�ضاأة.
و�أو�ضح �لقا�ضمي �أن �أ�ضباب �لإغالق متثلت يف عدد من �ملخالفات منها عدم 
�لتز�م م�ضوؤول �ملن�ضاأة بتنفيذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ملكافحة �لآفات مما ترتب 
عليه �نت�ضار �حل�ضر�ت يف مناطق حت�ضري �لغذ�ء، ووجود عدة منتجات ل 
حتمل تاريخ �ل�ضالحية من �إنتاج �ملخبز، بالإ�ضافة لوجود بع�ض �ملنتجات 
�لتالفة خمزنة يف �ملخبز دون �لإ�ضارة �إليها بذلك، كذلك عدم توفري وثائق 

و�ضجالت للنظافة و�ل�ضيانة.
و�أكد �لقا�ضمي �أن �لإغالق وك�ضف �لتجاوز�ت �ملر�ضودة ياأتي يف �إطار جهود 
�أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �لغذ�ئية  �ل�ضالمة  رك��ائ��ز  لتعزيز  �لتفتي�ضية  �جل��ه��از 
وتاأكيد�ً منا على م�ضتوى �لرقابة �ل�ضارمة �لتي يطبقها مفت�ضو �جلهاز. 
�لغذ�ئية  ومنتجاتها  طبيعتها  باختالف  �ملن�ضاآت  جميع  �أن  �إىل  م�ضري�ً 
تخ�ضع جلولتهم �لتفتي�ضية �لدورية �لر�مية �إىل �لتاأكد من تقيدها بكافة 

��ضرت�طات �ل�ضالمة �لغذ�ئية.
�أية خمالفات  ودعا �لقا�ضمي �جلمهور بالتو��ضل مع �جلهاز و�لإبالغ عن 
يتم ر�ضدها يف �أية من�ضاأة غذ�ئية من عدم �للتز�م �أو �ل�ضك يف حمتويات 
�أبوظبي  حلكومة  �ملجاين  �لرقم  على  �لت�ضال  خالل  من  �لغذ�ئية  �مل��ادة 
باتخاذ �لإجر�ء �لالزم و�ضوًل �إىل  �جلهاز  مفت�ضو  يقوم  حتى   800555

غذ�ء �آمن و�ضليم جلميع �أفر�د �ملجتمع يف �إمارة �أبوظبي.



ل يتو��ضل �لوعي يف جتارب �لقرت�ب من �ملوت فح�ضب، بل 
ت�ضري �أي�ضاً در��ضات �أُجريت �أخري�ً �إىل �أنه ي�ضتمر بعد موتنا 

مدة ترت�وح بني ثانيتني و20 ثانية.
�أبحاث  �أخ���ري�ً فريق  �أج��ر�ه��ا  و�ل��ي��وم، ُتظهر در����ض��ة ج��دي��دة 
نظن،  ما  بقدر  عاماً  يكون  ل  رمب��ا  �لعام  �لتخدير  �أن  دويل 

وتك�ضف �أن �أجز�ء من وعينا تظّل )يقظة( خالل �جلر�حة.
حما�ضر  �ضينني،  ه���اري  �ل��دك��ت��ور  �لفريق  ق��ي��ادة  يف  ت�ضارك 
توركو يف  و�لتخدير يف جامعة  �ل�ضيدلة  متخ�ض�ض يف علم 
فنلند�، و�أنتي ريفون�ضوو، بروف�ضور يف علم �لأع�ضاب �ملعريف يف 
جامعة خوفدة يف �ل�ضويد وبروف�ضور يف علم �لنف�ض يف جامعة 

.Anesthesiology توركو. وُن�ضرت �لنتائج يف جملة

الدماغ حتت التخدير
متطوعاً   47 ع�����ض��و�ئ��ي��اً  وزم�������الوؤه  ���ض��ي��ن��ني  �ل���دك���ت���ور  وّزع 
و�لثانية  �لربوبوفول  �لأوىل  تلقت  جمموعتني  على  �ضليماً 

�لديك�ضميديتوميدين.
�أن كفو� عن  �إىل  �أُعطي �ملتطوعون هذين �لدو�ءين تدريجاً 
�لتفاعل مع حميطهم، بالغني بالتايل )حالة مفرت�ضة من 

فقد�ن �لوعي(.
يف مرحلة ما من هذه �لعملية �لتدريجية، )حاول �لباحثون 
مدهم  �إب��ق��اء  م��ع  تفاعلهم  ي�ضتعيدو�  ك��ي  �مل�ضاركني  �إي��ق��اظ 

بالدو�ء ثابتاً(.
حتت �لتخدير، �ضمع �مل�ضاركون كلهم عبار�ت )متطابقة وغري 
متطابقة(. �نتهت �لعبار�ت �ملتطابقة كما هو متوقع، بخالف 
عبارة  ُتعترب  �مل��ث��ال،  �ضبيل  على  �ملتطابقة.  غ��ري  �ل��ع��ب��ار�ت 

)�متالأت �ضماء �لليل بطماطم متالألة( غري متطابقة.
ر�قب �لباحثون ن�ضاط �لدماغ، م�ضتعينني بتخطيط كهربية 

�لدماغ و�لت�ضوير بالنبعاث �لبوزيرتوين على حد �ضو�ء.
ي�ضّجل تخطيط كهربية �لدماغ خالل �ليقظة عادًة �رتفاعاً 
يف ن�����ض��اط �ل��دم��اغ ح��ني ي�ضمع �لإن�����ض��ان ن��ه��اي��ة ع��ب��ارة غري 

�لدماغ  يف  لفتاً  ت��ط��ور�ً  �كت�ضفو�  �لباحثني  لكن  متطابقة. 
عندما يكون حتت �لتخدير �لعام.

معاجلة االأ�ضوات اأثناء التخدير
�لدر��ضة  تقرير  و�ضع  يف  �ضاركت  باحثة  ف��ايل،  كاتيا  تو�ضح 
�مل��ع��ريف يف  �لأع�����ض��اب  ب���ارزة متخ�ض�ضة يف علم  ��رة  وحم��ا���ضِ
�لديك�ضميديتوميدين،  ��ضتخدمنا  )عندما  خوفدة:  جامعة 
�أن  يعني  م��ا  ب���ارز،  فعل  رد  �إىل  �ملتوقعة  �لكلمات  حتى  �أدت 

�لدماغ كان يحاول تف�ضري معنى هذه �لكلمات(.
�لتخدير،  م��ن  �مل�����ض��ارك��ون  ��ضتفاق  بعدما  )ول��ك��ن  ت�ضيف: 
�لنتائج بني  �ضمعوها، ومل تختلف  �لتي  يتذكرو� �جلمل  مل 
كانت  �إذ�  مما  �لباحثون  حتقق  ذلك،  على  �لدو�ءين(.عالوة 
�لكلمات.  غ��ري  �لأخ���رى  �لأ���ض��و�ت  تعالج  �مل�ضاركني  �أدم��غ��ة 
فاأُ�ضمع كل �مل�ضاركني جمموعة من �لأ�ضو�ت �ملزعجة خالل 
��ضتعادتهم  بعد  �أخ���رى  م��رة  عينها  �لأ���ض��و�ت  ث��م  �لتخدير، 
�أدمغتهم  �أن  �لدماغ  كهربية  تخطيط  نتائج  وعيهم.�أظهرت 
�ضمعوها  �لتي  �ملزعجة  �لأ���ض��و�ت  مع  �أك��رب  ب�ضرعة  تفاعلت 
خالل �لتخدير، مقارنًة باأ�ضو�ت جديدة مل ي�ضمعوها �ضابقاً، 

ما ي�ضري �إىل �أن �أدمغتهم �ألفت هذه �لأ�ضو�ت.
)بكلمات �أخرى، ي�ضتطيع �لدماغ معاجلة �لأ�ضو�ت و�لكلمات 

مع �أن �لإن�ضان قد ل يتذكر ذلك لحقاً.
فقد�ن  �لتخدير  يفر�ض  ل  �ل�ضائد،  �لعتقاد  بخالف  �إذ�ً،   
بيئته(،  �ملري�ض عن  بف�ضل  يكتفي  �أن��ه  بالكامل، مبا  �لوعي 

وفق �لدكتور �ضينني.
�ضابقة.  در����ض��ات  �إل��ي��ه  تو�ضلت  م��ا  �لكت�ضافات  ه��ذه  تعك�ض 
متيناً  �لدر��ضة  بروتوكول هذه  ما يجعل  �لباحثون  ويو�ضح 
خالل  ثابتة  دو�ء  حقن  عملية  �عتمادهم  �أن  ج��د�ً.ي��وؤك��دون 
�ضمح  �ضو�ء  �لكامل على حد  و�لتخدير  �ليقظة  �ضبه  حالَتي 
�أي تاأثري�ت حمتملة  للعلماء بتمييز تاأثري�ت �لدو�ءين من 

�أخرى قد تكون م�ضللة. 
حتى �ليوم، كان هذ� ُيعترب معوقاً �إز�ء تكوين فهم دقيق ملا �إذ� 

كان �لتخدير ي�ضبب فقد�ن وعي كامل �أو ل.
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ق االأدوية املتوافرة اأي هدف غري تخفيف من االأعرا�س. لكن  ال منلك راهنًا عالجًا �ضافيًا ملر�س باركن�ضون، وال حتقِّ
درا�ضة جديدة ك�ضفت اأن التحفيز العميق للدماغ يبطئ تقدم الرع�ضة. ملا كانت هذه احلالة ت�ضيب امل�ضنني غالبًا، فمن 

املتوقع اأن يزداد عدد َمن يعانونها متا�ضيًا مع متو�ضط عمر ال�ضكان عمومًا.

اأنه  اأم  العام  التخدير  بالكامل حتت  الوعي  نفقد  ال�ضوؤال: )هل  درا�ضة جديدة  تناولت 
واملر�ضى على حد  التخدير  اأطباء  ولكن بحالة خمتلفة؟(. قد يفاجئ اجلواب  ي�ضتمر 

�ضواء. يبدو الوعي اأكرث ثباتًا مما نظن.

يعود د�ء باركن�ضون �إىل خ�ضارة �خلاليا �لع�ضبية يف جزء من 
تر�جع معدلت  �إىل  ي��وؤدي  ما  �ل�ضود�ء،  �مل��ادة  ُيدعى  �ل��دم��اغ 

�لدوبامني وجمموعة من �لأعر��ض.

معاجلة الرع�ضة
تبد�أ  �لتي  �لرع�ضة،  �ضيوعاً  �لأكرث  باركن�ضون  �أعر��ض  ت�ضمل 
�أدوية  ت�ضهم  �ل��د�ء.  تقدم  مع  �ضوء�ً  وت��زد�د  �ليدين  يف  غالباً 
عدة يف �لتحفيف منها، �ضاأنها يف ذلك �ضاأن �لتحفيز �لعميق 
ر�أ�ضها  �أ�ضالك يف  �لدماغ  ُتقَحم يف  �لعملية،  للدماغ. يف هذه 
حتت  يو�ضع  �لقلبية  بالناظمة  �ضبيه  بجهاز  تت�ضل  �أق��ط��اب 

�جللد يف منطقة �ل�ضدر �أو �ملعدة.
يعّر�ض �لتحفيز �لعميق للدماغ �لأخري لتحفيز عايل �لوترية، 
ما ي�ضهم يف �لتخفيف من �لرع�ضة. �ضحيح �أن هذه �لعملية 
ل تنجح �أحياناً ول ت�ضّكل عالجاً �ضافياً، �إل �أنها تتيح لبع�ض 

�ملر�ضى مو��ضلة حياتهم ب�ضكل طبيعي فرتة �أطول.
يف عام 2006، ��ضتعانت جتربة جديدة �أُجريت على �لتحفيز 
�لعميق للدماغ مبجموعة ممن يعانون باركن�ضون يف مر�حله 
�لتحفيز  لأن  للجدل  مثرية  �خلطوة  ه��ذه  �ع��ُت��ربت  �لأوىل. 
�لعميق للدماغ �ضّكل �آنذ�ك عالجاً ملر�حل هذ� �ملر�ض �لأخرية. 
فما كان ُي�ضتخدم �إل عندما ل تعود �أعر��ض �ملري�ض تتفاعل 
فاندربيلت  م��رك��ز جامعة  �ل��در����ض��ة يف  �لأدوي���ة.�أُج���ري���ت  م��ع 
�لطبي يف نا�ضفيل بتيني�ضي، وُن�ضرت نتائجها �أخري�ً يف جملة 
)علم �لأع�ضاب(. ومن �ملمكن لهذه �لنتائج �أن تبّدل مقاربة 

�لعلوم �لطبية �إىل مر�حل باركن�ضون �ملبكرة.

جتربة
ُوّزع �مل�ضاركون على جمموعتني. تلقت �لأوىل حتفيز�ً عميقاً 
للدماغ ف�ضاًل عن �أدوي��ة، يف حني ح�ضلت �لثانية على �أدوية 

جديدة  رع�ضة  ظهور  �حتمال  �أن  �لباحثون  فح�ضب.�كت�ضف 
�لتي  �ملجموعة  م��ر�ت يف  �ضبع  بنحو  �أك��رب  ك��ان  �ل��ر�ح��ة  عند 
د�مت  �لتي  �ملتابعة  مرحلة  خ��الل  فح�ضب  �لأدوي����ة  تناولت 
�ضنتني، مقارنًة باملجموعة �لتي ح�ضلت على �لتحفيز �لعميق 

للدماغ و�لأدوية على حد �ضو�ء.
على نحو مماثل، عانى 86 % من جمموعة �لأدوية رع�ضة 
يف طرف مل يكن م�ضاباً يف �لبد�ية، مقابل 46 % فقط من 

جمموعة �لتحفيز �لعميق للدماغ. 
كذلك حت�ضنت �لرع�ضة يف حالة �أربعة مر�ضى من جمموعة 
�لتحفيز �لعميق للدماغ، حتى �إنها توقفت بالكامل لدى �أحد 

�ملر�ضى يف هذه �ملجموعة.
يو�ضح �لدكتور ديفيد ت�ضارلز، باحث بارز يف �لدر��ضة �ضارك 

يف و�ضع تقريرها:
حقاً.  مذهاًل  �لرع�ضة  تقّدم  ب�ضاأن  �إليه  تو�ضلنا  ما  )ُيعترب   
�أن تلقي �ملري�ض �لتحفيز �لعميق للدماغ  ت�ضري نتائجنا �إىل 

يف مر�حل مر�ض باركن�ضون �ملبكرة قد يبطئ تقدم �لرع�ضة.
ملر�ض  ع��الج  م��ن  م��ا  لأن  بالتاأكيد  �لأهمية  بالغ  �أم��ر  وه��ذ�   
عنا�ضر  م��ن  �أي عن�ضر  ت��ق��ّدم  ي��ب��ط��ئ  �أن����ه  ث��ب��ت  ب��ارك��ن�����ض��ون 

�ملر�ض(.
�لأغذية  �إد�رة  و�فقت  �لإيجابية،  �لنتائج  هذه  �إىل  بال�ضتناد 
و�لأدوية �لأمريكية على �إجر�ء در��ضة �ملرحلة �لثالثة �لأكرب 
 280 ت�ضمل  �أن  �لباحثون  وي��اأم��ل  �مل��ر�ك��ز.  و�مل��ت��ع��ددة  بكثري 

مري�ضاً يعانون باركن�ضون يف مر�حله �لأوىل.
�أبحاث  م�ضتقبل  ب�ضاأن  حما�ضته  عن  ت�ضارلز  �لدكتور  يعرّب 

مر�ض باركن�ضون، �إل �أنه يو�ضي ب�ضرورة توخي �حلذر.
يف  للدماغ  �لعميق  �لتحفيز  ��ضتخد�م  نحو  )ن�ضري  يختم: 
بالغة  �إج����ر�ء جت��رب��ة  علينا  ل��ذل��ك  �لأوىل.  �ل��ع��الج  م��ر�ح��ل 

�ملجتمع  وت��زوي��د  �ملر�ضى  �ضالمة  م��ن  �لتاأكد  بغية  �لأهمية 
قد  �لتي  �ملمكنة  �لطبية  �لأدل���ة  باأف�ضل  �ملر�ض  بهذ�  �ملعني 

توّجه �لعالج(.

التحفيز العميق للدماغ يبطئ 
تقدم رع�ضة باركن�ضون

هل نفقد الوعي بالكامل حتت التخدير العام؟
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 اإعالن للح�شور اإىل مكتب اخلبري الهند�شي / حممد علي بلقي�س 

يف النزاع رقم 2018/321 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي
�إىل �ملتنازع �ضدها : ر�كز / لوجفي�ض  ميدل �ي�ضت - �ض م ح 

مبا �أن �ملتنازع : يورودور - �ض ذ م م  ، قد �قام �ضدكم �لنز�ع �مل�ضار �ليه وحكمت 
عليكم  يتعني   ، �لنز�ع  يف  �لدور  �ضاحب  �لهند�ضي  �خلبري  بتعيني  �ملحكمة 
مر�جعة مكتب �خلبري على �لعنو�ن �لتايل : دبي - مكتب �م �م �آر خلدمات 
برج  �لتجاري  �خلليج  مبنطقة  �لكائن   - م   م  ذ   - �لهند�ضية  �مل�ضاريع  �إد�رة 
�أوبال �ضارع �لأبر�ج �لطابق �لعا�ضر مكتب 1005  هاتف 0559005949  وهاتف 
043287778 فاك�ض 043284449 لتقدمي ما لديكم من م�ضتند�ت خالل ��ضبوع 

من تاريخ �لإعالن.  
اخلبريهند�شي 
حممد علي بلقي�س  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/373  امر اداء    
�ىل �ملدعى عليه : 1- �نابيل ري�ض �ضينا جنوت  جمهول حمل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ ه��ا���ض��م ع��ل��ي حم��م��د طلب 
بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  �د�ء فقد قررت حمكمة  �مر  ��ضت�ضد�ر 
درهم   42000 مبلغ  ب�����ض��د�د  عليه  �مل��دع��ى  �ل����ز�م   2018/8/16
للمدعي و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. ولكم �حلق يف �لتظلم من �لمر 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2976  جتاري جزئي                              

م   م  ذ  ���ض   - و�لكهربائية  �مليكانيكية  للمقاولت  �إنرتنا�ضيونال  ه��اي��دون  عليه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ طبا�ضكو للمقاولت �لفنية - �ض ذ م م  وميثلها مديرها 
/ ب�ضري ماليكائيل كالينجال ماليكائيل عبد�هلل  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم 
�لهند�ضي  �خلبري  بندب   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم    2018/10/11 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��اأن 
�لدعوى  ملف  على  �لط���الع   : ك��الت��ي  مهمته  وت��ك��ون   ، ب��اجل��دول  �ل���دور  �ضاحب  �ملتخ�ض�ض 
لزم  �ن  عليها  و�ملدعي  �ملدعية  مقر  �ىل  و�لنتقال  �خل�ضوم  يقدمه  �ن  ع�ضى  وما  وم�ضتند�تها 
�لمر و�لطالع على �ملر��ضالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت �ل�ضجالت و�لدفاتر �لتجارية 
ب�ضد�دها.   )�ملدعي(  و�لزمت  �لف  ع�ضرة  وقدرها  خربة  �مانة  وح��ددت  و�للكرتونية  �لورقية 
�مل��و�ف��ق    2018/10/18 يف حالة ع��دم �ضد�د �لمانة  ي��وم �خلمي�ض  وح��ددت لها �ملحكمة جل�ضة 
ويف حال مت �ضد�د �لمانة توؤجل جلل�ضة 2018/11/1 ليد�ع �لتقرير �ل�ضاعة 30 : 8 �ضباحا يف 

.Ch1.C.12 لقاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : نور الفتح لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  
�ل�ضكل   - دي��رة - �خلبي�ضي   - �لبحر  P4 - حممد عبد�لرحمن  : مكتب رقم  �لعنو�ن 
بال�ضجل  �لقيد  رق��م    744984  : �لرخ�ضة  رق��م    ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1196755  مبوجب   : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�ضركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�ضجل  يف  �لتاأ�ضري 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/10/14  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
ايه  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  2018/10/14  وعلى من لديه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم 
    04-2517721  : فاك�ض    04-2517720  : هاتف    - �ملرقبات  دي��رة-   - �ل��زرع��وين  حممد 
م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : رحال لتجارة الذهب واملجوهرات - �س ذ م م   
�لعنو�ن : حمل 11 ملك حممد حمد �بر�هيم �لهيد�ن - �لر��ض   �ل�ضكل �لقانوين 
: ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�ضة : 720800  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 
1147888   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري 
، وذلك مبوجب قر�ر  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�ضركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�ضجل  يف 
بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق    2018/10/15 بتاريخ   دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ض  �أي  لديه  وعلى من    2018/10/15
602 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيق احل�ضابات   النعيمي  ام رمي  ايه تي 
عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة- �ملرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 
2517721-04    م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة- �ملرقبات 
د�ئرة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   04-2517721  : ف��اك�����ض    04-2517720  : ه��ات��ف    -
لت�ضفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية  لالعمال  الفتح  نور 
حماكم دبي بتاريخ  2018/10/14  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/14 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة- �ملرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
رحال  لت�ضفية   �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�ضادية 
لتجارة الذهب واملجوهرات - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  2018/10/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/15 
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��ضم �ل�ضركة:  ا�س اي ا�س جي للهواتف املتحركة - �س ذ م م 
�لعنو�ن : حمل رقم 3 ملك ر��ضد حمد �بر�هيم �لهيد�ن - ديره - عيال نا�ضر  �ل�ضكل 
بال�ضجل  �لقيد  رق��م   698917  : �لرخ�ضة  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
�لتجاري : 1125691 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
�أعاله، وذلك مبوجب  �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/10/9  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/10/9 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني ايه & 
ام االن�ضاري لتدقيق احل�ضابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو �ل�ضيخ 
�لأول - هاتف  04-2955582  �لتجاري  �ملركز   - نهيان  �ل  �ضلطان  ز�ي��د بن  ه��ز�ع بن 
فاك�ض : 2955598-04 م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

��ضم �مل�ضفي/ ايه & ام االن�ضاري لتدقيق احل�ضابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو �ل�ضيخ هز�ع بن ز�يد بن �ضلطان �ل نهيان 
: 2955598-04  مبوجب  فاك�ض  - هاتف  04-2955582  �لأول  �لتجاري  �ملركز   -
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله 
لت�ضفية ا�س اي ا�س جي للهواتف املتحركة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ  2018/10/9  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/9 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف 
�مل�ضتند�ت  �أع��اله، م�ضطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن بدبي على  مكتبه 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2207 جتاري كلي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- تاج �لأمري للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  2-هاري�ض كومار فاجناين - ب�ضفته 
مدير تاج �لأمرية للتجارة �لعامة ذ م م وب�ضفته كفيل و�ضامن للقر�ض جمهويل حمل �لقامة 
مبا �أن �ملدعي/ بنك برود� وميثله/ �ضعيد مبارك عبيد �أحمد �لزحمي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بالز�م  ب��رود�  بنك  ل�ضالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2018/9/3  يف  �ملنعقدة  بجل�ضتها 
�ملدعي عليهما بالت�ضامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك للمدعي مبلغ 4.332.153.80 
درهم   وخم�ضون  وثالثة  ومائة  �ل��ف  وث��الث��ون  و�ث��ن��ان  وثالثمائة  مليون  �ربعة  )فقط  دره��م 
وثمانون فل�ضا( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة يف 2017/10/15 وحتى �ل�ضد�د 
قابال  �حل�����ض��وري  �مل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة  �ت��ع��اب  دره��م مقابل  �ل��ف  و�مل�ضاريف ومبلغ  �ل��ت��ام 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن حل�شور اجتماع مبا�شرة مهمة اخلربة احل�شابية
 يف الدعوى رقم 2018/344 نزاع تعيني خربة جتاري  

يعلن �خلبري / ر��ضد �حمد �ل�ضيخ مبارك �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله مبوجب �حلكم �ل�ضادر 
عن عد�لة هيئة عد�لة حمكمة دبي �ملوقرة بتاريخ 2018/9/18  �ملرفوعة من عادل روؤوف عبد�لروؤوف  
يعلن �خلبري �حل�ضابي �ملتنازع �ضده �لثالث حممد مدين جول حممد و�ملتنازع �ضده �لر�بع حممد 
حممد �مني �ر�ضد وذلك لدعوة �ملتنازع �ضدهما  �و ما ميثلها حل�ضور �جتماع  �خلربة �حل�ضابية 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/10/24 �ل�ضاعة �خلام�ضة م�ضاء مبقر مكتبنا �لكائن بدبي مبنطقة هور 
�لعنز �ضرق باأبو هيل - بناية �ل�ضيخ ر��ضد بن خليفة بجو�ر وز�رة �لعمل و�لعمال �لقدمية ومقابل 
حمطة مرتو �لقيادة �لدور �لول مكتب رقم )119.118( - دبي  و�إح�ضار كافة �لوثائق و�مل�ضتند�ت 
�لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى ، حتى ن�ضتطيع �أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�ل�ضول ويف 

�لوقت �ملحدد.  لال�ضتف�ضار �لت�ضال على �لرقم ت : 050-9092192
اخلبري احل�شابي 
را�شد احمد ال�شيخ مبارك 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

 اخطار دفع بالن�شر
 يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/708  التنفيذ املدين 

�ىل �ملحكوم عليه : �حمد خمي�ض مطر عبيد مكروف �لزعابي ، �جلن�ضية : �لإمار�ت ، �لعنو�ن : �لإمار�ت ر�أ�ض �خليمة - 
�جلزيرة �حلمر�ء - �لزعاب ، �لهاتف �ملتحرك :9710559297799+ 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��ض �خليمة قد ��ضدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/8/13 يف ق�ضية )210/2017( جتاري 
كلي ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 1298984.16 درهم �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف.  

�ملحكوم له : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني  ، �جلن�ضية     ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - دبي ، �خلليج �لتجاري - �بر�ج رجال �لأعمال 
- برج ��ضبكت - ط12 ، �لهاتف �ملتحرك : 9710508116113+ 

ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�ضجل بالرقم �مل�ضار �عاله. 
مالحظات : �أول : ب�ضحة وثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�ضادر يف �لمر على عري�ضة رقم 11642 ل�ضنة 2017 �مر على عري�ضة 
ر�أ�ض �خليمة يف حدود �ملبلغ �ملق�ضى به و�لو�رد بالنبد ثانيا ،  ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ 
ماليا مقد�ره )1151419.68( درهم وفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا �عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى 2017/7/13 وحتى 

متام �ل�ضد�د و�لزمته �مل�ضاريف ومبلغ مائة مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات. 
فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك 

فان �ملحكمة �ضتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�ضوم �ملرتتبة عليك.
رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

اعاة اإعالن بالن�شر 
�ىل �ملدعى عليها / �ماليا �لدولية للعطور�ت وميثلها مديرها / �ضبيا�ضتان جوزيف 

نعلمكم بان �ملدعي / �لو�حة �للوج�ضتية - ذ م م   يف �لدعوى رقم 2018/5125 �لد�ئرة �لكلية �لثانية 
�ملحكم / حممد عبد�هلل �جلابري  �لت�ضديق على حكم   -  : فيها  �عاله يطالب  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد 
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2018/5846 جتاري كلي �ل�ضارقة بتاريخ 2017/10/26 وجعله بقوة �ل�ضند �لتنفيذي 
�آثار قانونية ويف �ملو�ضوع �حلكم ل�ضالح �ملدعية مببلغ )1.271.194( درهم و�لز�م �ملدعي  ما يرتتب عليه 

عليها بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يقت�ضي ح�ضورك �أمام �لد�ئرة �لكلية �لثانية �لقاعة رقم )138( مبحكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية  
�ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات، وذلك يوم 
�لحد �ملو�فق 2018/11/4 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�ضفك مدعي عليه، ويف حال تخلفك 

عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنك فانه �ضيتم ��ضتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

  يف الدعوى رقم : 2018/1265 مدين
بناء علي طلب �مل�ضتاأنف / موؤ�ض�ضة �ضامل �ل�ضام�ضي للنقليات �لعامة  
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده : 1- موؤ�ض�ضة �لك�ضاء للنقليات ملالكها خالد جا�ضم 
خليفة جا�ضم �لدوخي ، 2-�ضعيد حممد ح�ضن علي �لزعابي - �إمار�تي 
�جلن�ضية - �نت مكلف باحل�ضور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �ل�ضتئنافية  �ل�ضارقة 
يوم  وذلك  �مل�ضتند�ت  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  مذكرة جو�بية على 

�لأربعاء �ملو�فق 2018/10/31. 
مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 484/2018

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ نا�ضر جمعه حمد حممد �مل�ضغوين - �إمار�تي �جلن�ضية و�ل�ضيد/ 
�نور ح�ضني حممد م�ضطفى - بنغالدي�ضي �جلن�ضية و�ل�ضيد/ منري �لزمان �نا مياه - بنغالدي�ضي 
حممد  و�ل�ضيد/  �جلن�ضية  بنغالدي�ضي   - ح�ضني  دلو�ر  �لدين  حمني  حممد  و�ل�ضيد/  �جلن�ضية 
�لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضتهم  ميلون عبد�لبارك - بنغالدي�ضي �جلن�ضية يرغبون يف 
�لمان  )بيت  يف  �جلن�ضية  كويتي   - ح�ضني  حممد  �حمد  عبد�لعزيز  �ل�ضيد/  �ىل  وذلك   )%100(
للحد�دة �لهند�ضية - ذ م م( مبوجب رخ�ضة رقم )569959( - تعديالت : مت تغيري �ل�ضكل �لقانوين 

من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �ىل �ضركة �ل�ضخ�ض �لو�حد ذ م م  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد 

��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن.

مكتب الكاتب العدل
دائرة التنمية القت�شادية - ال�شارقة ال�شناعية 18  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6543(

�ملنذر : ر��ضد �أحمد �ل�ضيخ مبارك ب�ضفته خبري مفو�ض لتح�ضيل ريع �لبناية رقم 378 منطقة 
�لر��ض و�ململوكة ل�ضلطان م�ضبح �ضامل وحمده ورثة �ملتوفى م�ضبح �ضامل  

�ملنذر �ليها : فرطون �حمد و�ىل 
نخطركم ومبوجب هذ� �لنذ�ر ب�ضرورة �ضد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ضتحقة بذمتكم 50000 درهم 
عن مدة �ليجار من تاريخ 2017/6/1 وحتى تاريخ 2018/9/30 وذلك طبقا لعقد �ليجار �ملوؤرخ 
�لزيادة  م��ر�ع��اة  وم��ع   112-224 رق��م  �ر���ض   378 �ل��ر����ض  بناية   6 رق��م  للمحل   2017/6/1 بتاريخ 
�ليجارية وما ي�ضتجد من �جرة خالل 30 يوم من تاريخ ��ضتالمكم هذ� �لنذ�ر ويف حال عدم �لرد 
خالل هذه �ملدة �ضن�ضطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية لتح�ضيل كافة �ملبالغ �ملذكورة عاليه 
ورفع دعوى �خالء �ملاأجور وت�ضليمه خاليا من �ل�ضو�غل وما ي�ضتجد من قيمة ��ضتهالك �لكهرباء 

و�ملياه ومع حفظ حق موكلنا باملطالبة بكافة حقوقه �لقانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6553(

�ملخطر : عي�ضى خليفة يو�ضفى 
�ملخطر �ليها : �ضركة �يه بي �م �ضي - م م ح  

)جمهول حمل �لقامة( 
ينذر �ملخطر - �ملخطر �ليه - ب�ضرورة �ضد�د �ملديونية �ملرت�ضدة لديكم مببلغ 30.000 
درهم نظري �ل�ضيك �ملمنوح منكم لنا على �ن يتم �ل�ضد�د خالل )7 �يام( وذلك تنفيذ� 
لحكام قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية و�ذ� مل يتم �ل�ضد�د خالل �ملدة �لقانونية 7 �يام من 
تاريخ �لعالن بالن�ضر عندها �ضي�ضطر �ملخطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ضدكم 
للمطالبة ب�ضد�د قيمة �لفو�تري وما ي�ضتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ �حلكم 

و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6554(

�ملخطر : عي�ضى خليفة يو�ضفى 
�ملخطر �ليها : �ضركة باريز جلوبال - �ض م ح  

)جمهول حمل �لقامة( 
ينذر �ملخطر - �ملخطر �ليه - ب�ضرورة �ضد�د �ملديونية �ملرت�ضدة لديكم مببلغ 314.000 
درهم نظري �ل�ضيك �ملمنوح منكم لنا على �ن يتم �ل�ضد�د خالل )7 �يام( وذلك تنفيذ� 
لحكام قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية و�ذ� مل يتم �ل�ضد�د خالل �ملدة �لقانونية 7 �يام من 
تاريخ �لعالن بالن�ضر عندها �ضي�ضطر �ملخطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ضدكم 
للمطالبة ب�ضد�د قيمة �لفو�تري وما ي�ضتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ �حلكم 

و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2379 جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليهما/1 - �ضركة �لرثيا للخدمات �لبحرية - ذ م م - وميثلها حممد حمد�ن عبد�هلل 
�ملدعي/ حممد حمد�ن  �ن  ، 2-فاطمة عبد�هلل �حمد - جمهويل حمل �لقامة مبا  �ل�ضام�ضي 
عبد�هلل �ل�ضام�ضي - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 
�لف�ضل فيها ثانيا : وقبل  �لدعوى ل�ضابقة  �لدفع بعدم جو�ز نظر  �أول : برف�ض   2018/8/15
�لف�ضل يف �ملو�ضوع بندب �خلبري �حل�ضابي �ضاحب �لدور باجلدول لالطالع على �ور�ق �لدعوى 
وم�ضتند�تها وما ع�ضى �ن يقدمه �خل�ضوم و�ضرحت للخبري بالنتقال �ىل �ي جهة يرى �ضرورة 
�يد�عها  �ملدعي  �لزمت  �مانة مقد�رها ع�ضرون �لف درهم  �ملهمة وحددت  �ليها ب�ضبب  �لنتقال 
خز�نة �ملحكمة على ذمة �تعاب وم�ضروفات �خلبري وقد �ضدد �ملدعي �لمانة وحددت لها �ملحكمة 
لإعالن   Ch1.B.8 جل�ضة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/10/24 �ل�ضاعة 9.30 �ضباحا يف �لقاعة

�خلبري ولإيد�ع �لتقرير. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/878  جتاري كلي               

دبي   م م( فرع  �ملحدودة )ذ  بالبادي للمقاولت  �لإم��ار�ت  �ملدعي عليه / 1-�ضركة  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ضركة عرب �خلليج للخر�ضانة �جلاهزة - �ض ذ م 
م  وميثله / منى �حمد عبد�لعزيز يو�ضف �ل�ضباغ  - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )1.500.540.00 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
�لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ل�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ملو�فق   يوم �خلمي�ض  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �ضمول �حلكم  و 
2018/10/18  �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل وقد تاأجيل نظر �لدعوى �د�ريا مل�ضادقة موع �جلل�ضة 

عطلة ر�ضمية مبنا�ضبة ر�أ�ض �ل�ضنة �لهجرية. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2003  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�خلط �خلليجي �لأول ملقاولت �لطرق - ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ت�ضالت لإد�رة �ملر�فق )ذ م م( فرع دبي وميثله / �حمد 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أق��ام عليك  �مليدور �ملهريي - قد  �حلاج خادم بطي 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   905574( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م 
تاريخ  �ل�ضتحقاق �حلا�ضل يف 2017/12/17 وحتى  و�لفائدة   12% من  �ملحاماة 
�ل�ضد�د �لتام.   وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/10/30 �ل�ضاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  ���ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
�ف �ضي �يه ميدل �ي�ضت منطقة حرة - ذ م م - هي �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة يف �ملنطقة 
�حلرة م�ضجلة لدى �ضلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية مبوجب �لرخ�ضة رقم 17725 ، وعنو�نها 
�مل�ضجل يف �لقر�ر  رقم 114 ، �لطابق 1 ، �ملبنى 10 - مدينة دبي لالنرتنت �ض ب 263603 ، 
دبي ،    �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ، )"�ل�ضركة"( ، تعلن �أنه وفقا لقر�ر �ل�ضركاء  بتاريخ 15 
دي�ضمرب 2017 ، �ضيتم حل �ل�ضركة �ختياريا مبوجب �لإجر�ء �ملن�ضو�ض عليه يف �ملادة 101 من 

�للو�ئح �ملنظمة لل�ضركات �خلا�ضة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�ضنة 2016
�أي طرف معني لديه مطالبة �ضد �ل�ضركة عليه بتقدميها يف غ�ضون 45 يوما من تاريخ هذ� 

�ل�ضعار عن طريق �لربيد �مل�ضجل �أو �لت�ضال ب : �ل�ضيد : بالل حاج   
��ضم �ل�ضركة :  �ف �ضي �يه ميدل �ي�ضت منطقة حرة - ذ م م 

�ض.ب : 263603 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
هاتف : 971551058335+ 

 Bilal.Hage@fcgroup.com  :بريد �لكرتوين
لن تقبل �ملطالبات �لتي تقدم بعد �نق�ضاء مدة  45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2016/98 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�ضي�ض �لثانية - �ضارع دم�ضق - مبنى مبنى نيهال 

�ملنفذ �ضده : ح�ضن عبد�هلل ح�ضيني 
عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �جلمري� �لأوىل - �ضارع �ضربينغز 15 - مبنى فيال رقم 33 - �ضقة �ضارع رقم 1 

�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/24 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�ضا�ضي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�ضر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����ض��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتند�ت قبل 
�يد�ع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �لإج����ر�ء�ت  قانون  من   301 ب��امل��ادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�ضة 
كامل �لثمن و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن 
�لثمن  �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل  �لزيادة  عن ع�ضر  �مل��ز�د ب�ضرط �ل تقل هذه  �لتالية لر�ضوم  �يام  �لع�ضرة  خالل 
�ملعرو�ض و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �لر�ض 
ب��  254.85 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها  329/353 - �مل�ضاحة :  3522 - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رقم �ملبنى :   :

)1.800.000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2016/1792 تنفيذ جتاري  

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �ض م ع -  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - نف�ض بناية �لبنك )بجو�ر 
 : رق���م  م��ت��ح��رك   -  2668  : ب  ���ض   -  042121911  : ف��اك�����ض   -  042121000 ه��ات��ف   -  ) �ضنرت  �ضيتي  دي���ره 

�لكرتوين  بريد   osman.nahmoud@cbd.ae  -  0558805275
�ملنفذ �ضده : �ل�ضيخ خالد / بن ز�يد بن �ضقر �ل نهيان - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية بن ز�يد لال�ضتثمار - �ض ذ م م 

و�آخرون - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - �ملركز �لتجاري - مكتب رقم 1002 ملك �ضتي تاور 
�نه يف يوم  �لربعاء �ملو�فق  2018/10/24  �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال 
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة 
�يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �أو�ضاف �لعقار : -  �ر�ض وما عليها من بناء  - رقم �لر�ض 
: 131 - �ملنطقة : و�دي �لعمردي - رقم �لبلدية : 476 - 271 - �مل�ضاحة : 36059.56 مرت مربع - �لقيمة 

�لتقديرية - 25229197 درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
 اإعالن للح�شور اإىل مكتب اخلبري الهند�شي / حممد علي بلقي�س 

يف النزاع رقم 2018/321 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي
�إىل �ملتنازع �ضدها : ر�كز / لوجفي�ض  ميدل �ي�ضت - �ض م ح 

مبا �أن �ملتنازع : يورودور - �ض ذ م م  ، قد �قام �ضدكم �لنز�ع �مل�ضار �ليه وحكمت 
عليكم  يتعني   ، �لنز�ع  يف  �لدور  �ضاحب  �لهند�ضي  �خلبري  بتعيني  �ملحكمة 
مر�جعة مكتب �خلبري على �لعنو�ن �لتايل : دبي - مكتب �م �م �آر خلدمات 
برج  �لتجاري  �خلليج  مبنطقة  �لكائن   - م   م  ذ   - �لهند�ضية  �مل�ضاريع  �إد�رة 
�أوبال �ضارع �لأبر�ج �لطابق �لعا�ضر مكتب 1005  هاتف 0559005949  وهاتف 
043287778 فاك�ض 043284449 لتقدمي ما لديكم من م�ضتند�ت خالل ��ضبوع 

من تاريخ �لإعالن.  
اخلبريهند�شي 
حممد علي بلقي�س  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/373  امر اداء    
�ىل �ملدعى عليه : 1- �نابيل ري�ض �ضينا جنوت  جمهول حمل 
�لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ ه��ا���ض��م ع��ل��ي حم��م��د طلب 
بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  �د�ء فقد قررت حمكمة  �مر  ��ضت�ضد�ر 
درهم   42000 مبلغ  ب�����ض��د�د  عليه  �مل��دع��ى  �ل����ز�م   2018/8/16
للمدعي و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. ولكم �حلق يف �لتظلم من �لمر 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2976  جتاري جزئي                              

م   م  ذ  ���ض   - و�لكهربائية  �مليكانيكية  للمقاولت  �إنرتنا�ضيونال  ه��اي��دون  عليه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ طبا�ضكو للمقاولت �لفنية - �ض ذ م م  وميثلها مديرها 
/ ب�ضري ماليكائيل كالينجال ماليكائيل عبد�هلل  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم 
�لهند�ضي  �خلبري  بندب   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم    2018/10/11 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��اأن 
�لدعوى  ملف  على  �لط���الع   : ك��الت��ي  مهمته  وت��ك��ون   ، ب��اجل��دول  �ل���دور  �ضاحب  �ملتخ�ض�ض 
لزم  �ن  عليها  و�ملدعي  �ملدعية  مقر  �ىل  و�لنتقال  �خل�ضوم  يقدمه  �ن  ع�ضى  وما  وم�ضتند�تها 
�لمر و�لطالع على �ملر��ضالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت �ل�ضجالت و�لدفاتر �لتجارية 
ب�ضد�دها.   )�ملدعي(  و�لزمت  �لف  ع�ضرة  وقدرها  خربة  �مانة  وح��ددت  و�للكرتونية  �لورقية 
�مل��و�ف��ق    2018/10/18 يف حالة ع��دم �ضد�د �لمانة  ي��وم �خلمي�ض  وح��ددت لها �ملحكمة جل�ضة 
ويف حال مت �ضد�د �لمانة توؤجل جلل�ضة 2018/11/1 ليد�ع �لتقرير �ل�ضاعة 30 : 8 �ضباحا يف 

.Ch1.C.12 لقاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : نور الفتح لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  
�ل�ضكل   - دي��رة - �خلبي�ضي   - �لبحر  P4 - حممد عبد�لرحمن  : مكتب رقم  �لعنو�ن 
بال�ضجل  �لقيد  رق��م    744984  : �لرخ�ضة  رق��م    ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1196755  مبوجب   : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�ضركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�ضجل  يف  �لتاأ�ضري 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/10/14  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
ايه  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  2018/10/14  وعلى من لديه 
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم 
    04-2517721  : فاك�ض    04-2517720  : هاتف    - �ملرقبات  دي��رة-   - �ل��زرع��وين  حممد 
م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : رحال لتجارة الذهب واملجوهرات - �س ذ م م   
�لعنو�ن : حمل 11 ملك حممد حمد �بر�هيم �لهيد�ن - �لر��ض   �ل�ضكل �لقانوين 
: ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�ضة : 720800  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري : 
1147888   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�ضري 
، وذلك مبوجب قر�ر  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�ضركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�ضجل  يف 
بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق    2018/10/15 بتاريخ   دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��ض  �أي  لديه  وعلى من    2018/10/15
602 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيق احل�ضابات   النعيمي  ام رمي  ايه تي 
عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة- �ملرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 
2517721-04    م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة- �ملرقبات 
د�ئرة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   04-2517721  : ف��اك�����ض    04-2517720  : ه��ات��ف    -
لت�ضفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�ضادية  �لتنمية 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية  لالعمال  الفتح  نور 
حماكم دبي بتاريخ  2018/10/14  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/14 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني 
يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�ضابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة- �ملرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
رحال  لت�ضفية   �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�ضفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�ضادية 
لتجارة الذهب واملجوهرات - �س ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  2018/10/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/15 
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�ضفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��ضم �ل�ضركة:  ا�س اي ا�س جي للهواتف املتحركة - �س ذ م م 
�لعنو�ن : حمل رقم 3 ملك ر��ضد حمد �بر�هيم �لهيد�ن - ديره - عيال نا�ضر  �ل�ضكل 
بال�ضجل  �لقيد  رق��م   698917  : �لرخ�ضة  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
�لتجاري : 1125691 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
�أعاله، وذلك مبوجب  �لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2018/10/9  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/10/9 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني ايه & 
ام االن�ضاري لتدقيق احل�ضابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو �ل�ضيخ 
�لأول - هاتف  04-2955582  �لتجاري  �ملركز   - نهيان  �ل  �ضلطان  ز�ي��د بن  ه��ز�ع بن 
فاك�ض : 2955598-04 م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

��ضم �مل�ضفي/ ايه & ام االن�ضاري لتدقيق احل�ضابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو �ل�ضيخ هز�ع بن ز�يد بن �ضلطان �ل نهيان 
: 2955598-04  مبوجب  فاك�ض  - هاتف  04-2955582  �لأول  �لتجاري  �ملركز   -
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله 
لت�ضفية ا�س اي ا�س جي للهواتف املتحركة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ  2018/10/9  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/9 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف 
�مل�ضتند�ت  �أع��اله، م�ضطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن بدبي على  مكتبه 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2207 جتاري كلي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- تاج �لأمري للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  2-هاري�ض كومار فاجناين - ب�ضفته 
مدير تاج �لأمرية للتجارة �لعامة ذ م م وب�ضفته كفيل و�ضامن للقر�ض جمهويل حمل �لقامة 
مبا �أن �ملدعي/ بنك برود� وميثله/ �ضعيد مبارك عبيد �أحمد �لزحمي نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بالز�م  ب��رود�  بنك  ل�ضالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2018/9/3  يف  �ملنعقدة  بجل�ضتها 
�ملدعي عليهما بالت�ضامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للبنك للمدعي مبلغ 4.332.153.80 
درهم   وخم�ضون  وثالثة  ومائة  �ل��ف  وث��الث��ون  و�ث��ن��ان  وثالثمائة  مليون  �ربعة  )فقط  دره��م 
وثمانون فل�ضا( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة يف 2017/10/15 وحتى �ل�ضد�د 
قابال  �حل�����ض��وري  �مل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة  �ت��ع��اب  دره��م مقابل  �ل��ف  و�مل�ضاريف ومبلغ  �ل��ت��ام 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

�ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اإعالن حل�شور اجتماع مبا�شرة مهمة اخلربة احل�شابية
 يف الدعوى رقم 2018/344 نزاع تعيني خربة جتاري  

يعلن �خلبري / ر��ضد �حمد �ل�ضيخ مبارك �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله مبوجب �حلكم �ل�ضادر 
عن عد�لة هيئة عد�لة حمكمة دبي �ملوقرة بتاريخ 2018/9/18  �ملرفوعة من عادل روؤوف عبد�لروؤوف  
يعلن �خلبري �حل�ضابي �ملتنازع �ضده �لثالث حممد مدين جول حممد و�ملتنازع �ضده �لر�بع حممد 
حممد �مني �ر�ضد وذلك لدعوة �ملتنازع �ضدهما  �و ما ميثلها حل�ضور �جتماع  �خلربة �حل�ضابية 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/10/24 �ل�ضاعة �خلام�ضة م�ضاء مبقر مكتبنا �لكائن بدبي مبنطقة هور 
�لعنز �ضرق باأبو هيل - بناية �ل�ضيخ ر��ضد بن خليفة بجو�ر وز�رة �لعمل و�لعمال �لقدمية ومقابل 
حمطة مرتو �لقيادة �لدور �لول مكتب رقم )119.118( - دبي  و�إح�ضار كافة �لوثائق و�مل�ضتند�ت 
�لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى ، حتى ن�ضتطيع �أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�ل�ضول ويف 

�لوقت �ملحدد.  لال�ضتف�ضار �لت�ضال على �لرقم ت : 050-9092192
اخلبري احل�شابي 
را�شد احمد ال�شيخ مبارك 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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 اخطار دفع بالن�شر
 يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/708  التنفيذ املدين 

�ىل �ملحكوم عليه : �حمد خمي�ض مطر عبيد مكروف �لزعابي ، �جلن�ضية : �لإمار�ت ، �لعنو�ن : �لإمار�ت ر�أ�ض �خليمة - 
�جلزيرة �حلمر�ء - �لزعاب ، �لهاتف �ملتحرك :9710559297799+ 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��ض �خليمة قد ��ضدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/8/13 يف ق�ضية )210/2017( جتاري 
كلي ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 1298984.16 درهم �ضامال �لر�ضوم و�مل�ضاريف.  

�ملحكوم له : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني  ، �جلن�ضية     ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - دبي ، �خلليج �لتجاري - �بر�ج رجال �لأعمال 
- برج ��ضبكت - ط12 ، �لهاتف �ملتحرك : 9710508116113+ 

ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�ضجل بالرقم �مل�ضار �عاله. 
مالحظات : �أول : ب�ضحة وثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�ضادر يف �لمر على عري�ضة رقم 11642 ل�ضنة 2017 �مر على عري�ضة 
ر�أ�ض �خليمة يف حدود �ملبلغ �ملق�ضى به و�لو�رد بالنبد ثانيا ،  ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ 
ماليا مقد�ره )1151419.68( درهم وفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا �عتبار� من تاريخ رفع �لدعوى 2017/7/13 وحتى 

متام �ل�ضد�د و�لزمته �مل�ضاريف ومبلغ مائة مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات. 
فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك 

فان �ملحكمة �ضتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�ضوم �ملرتتبة عليك.
رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

اعاة اإعالن بالن�شر 
�ىل �ملدعى عليها / �ماليا �لدولية للعطور�ت وميثلها مديرها / �ضبيا�ضتان جوزيف 

نعلمكم بان �ملدعي / �لو�حة �للوج�ضتية - ذ م م   يف �لدعوى رقم 2018/5125 �لد�ئرة �لكلية �لثانية 
�ملحكم / حممد عبد�هلل �جلابري  �لت�ضديق على حكم   -  : فيها  �عاله يطالب  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  قد 
�ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2018/5846 جتاري كلي �ل�ضارقة بتاريخ 2017/10/26 وجعله بقوة �ل�ضند �لتنفيذي 
�آثار قانونية ويف �ملو�ضوع �حلكم ل�ضالح �ملدعية مببلغ )1.271.194( درهم و�لز�م �ملدعي  ما يرتتب عليه 

عليها بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يقت�ضي ح�ضورك �أمام �لد�ئرة �لكلية �لثانية �لقاعة رقم )138( مبحكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية  
�ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات، وذلك يوم 
�لحد �ملو�فق 2018/11/4 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�ضفك مدعي عليه، ويف حال تخلفك 

عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنك فانه �ضيتم ��ضتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

  يف الدعوى رقم : 2018/1265 مدين
بناء علي طلب �مل�ضتاأنف / موؤ�ض�ضة �ضامل �ل�ضام�ضي للنقليات �لعامة  
�ىل �مل�ضتاأنف �ضده : 1- موؤ�ض�ضة �لك�ضاء للنقليات ملالكها خالد جا�ضم 
خليفة جا�ضم �لدوخي ، 2-�ضعيد حممد ح�ضن علي �لزعابي - �إمار�تي 
�جلن�ضية - �نت مكلف باحل�ضور �مام مكتب �إد�رة �لدعوى  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  �ل�ضتئنافية  �ل�ضارقة 
يوم  وذلك  �مل�ضتند�ت  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  مذكرة جو�بية على 

�لأربعاء �ملو�فق 2018/10/31. 
مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 484/2018

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ نا�ضر جمعه حمد حممد �مل�ضغوين - �إمار�تي �جلن�ضية و�ل�ضيد/ 
�نور ح�ضني حممد م�ضطفى - بنغالدي�ضي �جلن�ضية و�ل�ضيد/ منري �لزمان �نا مياه - بنغالدي�ضي 
حممد  و�ل�ضيد/  �جلن�ضية  بنغالدي�ضي   - ح�ضني  دلو�ر  �لدين  حمني  حممد  و�ل�ضيد/  �جلن�ضية 
�لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضتهم  ميلون عبد�لبارك - بنغالدي�ضي �جلن�ضية يرغبون يف 
�لمان  )بيت  يف  �جلن�ضية  كويتي   - ح�ضني  حممد  �حمد  عبد�لعزيز  �ل�ضيد/  �ىل  وذلك   )%100(
للحد�دة �لهند�ضية - ذ م م( مبوجب رخ�ضة رقم )569959( - تعديالت : مت تغيري �ل�ضكل �لقانوين 

من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �ىل �ضركة �ل�ضخ�ض �لو�حد ذ م م  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �لعالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �لجر�ء �مل�ضار �ليه بعد 

��ضبوعني من تاريخ هذ� �لعالن.

مكتب الكاتب العدل
دائرة التنمية القت�شادية - ال�شارقة ال�شناعية 18  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6543(

�ملنذر : ر��ضد �أحمد �ل�ضيخ مبارك ب�ضفته خبري مفو�ض لتح�ضيل ريع �لبناية رقم 378 منطقة 
�لر��ض و�ململوكة ل�ضلطان م�ضبح �ضامل وحمده ورثة �ملتوفى م�ضبح �ضامل  

�ملنذر �ليها : فرطون �حمد و�ىل 
نخطركم ومبوجب هذ� �لنذ�ر ب�ضرورة �ضد�د �لقيمة �ليجارية �مل�ضتحقة بذمتكم 50000 درهم 
عن مدة �ليجار من تاريخ 2017/6/1 وحتى تاريخ 2018/9/30 وذلك طبقا لعقد �ليجار �ملوؤرخ 
�لزيادة  م��ر�ع��اة  وم��ع   112-224 رق��م  �ر���ض   378 �ل��ر����ض  بناية   6 رق��م  للمحل   2017/6/1 بتاريخ 
�ليجارية وما ي�ضتجد من �جرة خالل 30 يوم من تاريخ ��ضتالمكم هذ� �لنذ�ر ويف حال عدم �لرد 
خالل هذه �ملدة �ضن�ضطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية لتح�ضيل كافة �ملبالغ �ملذكورة عاليه 
ورفع دعوى �خالء �ملاأجور وت�ضليمه خاليا من �ل�ضو�غل وما ي�ضتجد من قيمة ��ضتهالك �لكهرباء 

و�ملياه ومع حفظ حق موكلنا باملطالبة بكافة حقوقه �لقانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6553(

�ملخطر : عي�ضى خليفة يو�ضفى 
�ملخطر �ليها : �ضركة �يه بي �م �ضي - م م ح  

)جمهول حمل �لقامة( 
ينذر �ملخطر - �ملخطر �ليه - ب�ضرورة �ضد�د �ملديونية �ملرت�ضدة لديكم مببلغ 30.000 
درهم نظري �ل�ضيك �ملمنوح منكم لنا على �ن يتم �ل�ضد�د خالل )7 �يام( وذلك تنفيذ� 
لحكام قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية و�ذ� مل يتم �ل�ضد�د خالل �ملدة �لقانونية 7 �يام من 
تاريخ �لعالن بالن�ضر عندها �ضي�ضطر �ملخطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ضدكم 
للمطالبة ب�ضد�د قيمة �لفو�تري وما ي�ضتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ �حلكم 

و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6554(

�ملخطر : عي�ضى خليفة يو�ضفى 
�ملخطر �ليها : �ضركة باريز جلوبال - �ض م ح  

)جمهول حمل �لقامة( 
ينذر �ملخطر - �ملخطر �ليه - ب�ضرورة �ضد�د �ملديونية �ملرت�ضدة لديكم مببلغ 314.000 
درهم نظري �ل�ضيك �ملمنوح منكم لنا على �ن يتم �ل�ضد�د خالل )7 �يام( وذلك تنفيذ� 
لحكام قانون �لج��ر�ء�ت �ملدنية و�ذ� مل يتم �ل�ضد�د خالل �ملدة �لقانونية 7 �يام من 
تاريخ �لعالن بالن�ضر عندها �ضي�ضطر �ملخطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ضدكم 
للمطالبة ب�ضد�د قيمة �لفو�تري وما ي�ضتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ �حلكم 

و�لر�ضوم و�مل�ضاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2379 جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليهما/1 - �ضركة �لرثيا للخدمات �لبحرية - ذ م م - وميثلها حممد حمد�ن عبد�هلل 
�ملدعي/ حممد حمد�ن  �ن  ، 2-فاطمة عبد�هلل �حمد - جمهويل حمل �لقامة مبا  �ل�ضام�ضي 
عبد�هلل �ل�ضام�ضي - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 
�لف�ضل فيها ثانيا : وقبل  �لدعوى ل�ضابقة  �لدفع بعدم جو�ز نظر  �أول : برف�ض   2018/8/15
�لف�ضل يف �ملو�ضوع بندب �خلبري �حل�ضابي �ضاحب �لدور باجلدول لالطالع على �ور�ق �لدعوى 
وم�ضتند�تها وما ع�ضى �ن يقدمه �خل�ضوم و�ضرحت للخبري بالنتقال �ىل �ي جهة يرى �ضرورة 
�يد�عها  �ملدعي  �لزمت  �مانة مقد�رها ع�ضرون �لف درهم  �ملهمة وحددت  �ليها ب�ضبب  �لنتقال 
خز�نة �ملحكمة على ذمة �تعاب وم�ضروفات �خلبري وقد �ضدد �ملدعي �لمانة وحددت لها �ملحكمة 
لإعالن   Ch1.B.8 جل�ضة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/10/24 �ل�ضاعة 9.30 �ضباحا يف �لقاعة

�خلبري ولإيد�ع �لتقرير. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/878  جتاري كلي               

دبي   م م( فرع  �ملحدودة )ذ  بالبادي للمقاولت  �لإم��ار�ت  �ملدعي عليه / 1-�ضركة  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ضركة عرب �خلليج للخر�ضانة �جلاهزة - �ض ذ م 
م  وميثله / منى �حمد عبد�لعزيز يو�ضف �ل�ضباغ  - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )1.500.540.00 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
�لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ل�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ملو�فق   يوم �خلمي�ض  لها جل�ضة  وح��ددت  كفالة.   بال  �ملعجل  بالنفاذ  �ضمول �حلكم  و 
2018/10/18  �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل وقد تاأجيل نظر �لدعوى �د�ريا مل�ضادقة موع �جلل�ضة 

عطلة ر�ضمية مبنا�ضبة ر�أ�ض �ل�ضنة �لهجرية. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2003  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�خلط �خلليجي �لأول ملقاولت �لطرق - ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ت�ضالت لإد�رة �ملر�فق )ذ م م( فرع دبي وميثله / �حمد 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أق��ام عليك  �مليدور �ملهريي - قد  �حلاج خادم بطي 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   905574( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م 
تاريخ  �ل�ضتحقاق �حلا�ضل يف 2017/12/17 وحتى  و�لفائدة   12% من  �ملحاماة 
�ل�ضد�د �لتام.   وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/10/30 �ل�ضاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  ���ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�ف �ضي �يه ميدل �ي�ضت منطقة حرة - ذ م م - هي �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة يف �ملنطقة 
�حلرة م�ضجلة لدى �ضلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية مبوجب �لرخ�ضة رقم 17725 ، وعنو�نها 
�مل�ضجل يف �لقر�ر  رقم 114 ، �لطابق 1 ، �ملبنى 10 - مدينة دبي لالنرتنت �ض ب 263603 ، 
دبي ،    �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ، )"�ل�ضركة"( ، تعلن �أنه وفقا لقر�ر �ل�ضركاء  بتاريخ 15 
دي�ضمرب 2017 ، �ضيتم حل �ل�ضركة �ختياريا مبوجب �لإجر�ء �ملن�ضو�ض عليه يف �ملادة 101 من 

�للو�ئح �ملنظمة لل�ضركات �خلا�ضة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�ضنة 2016
�أي طرف معني لديه مطالبة �ضد �ل�ضركة عليه بتقدميها يف غ�ضون 45 يوما من تاريخ هذ� 

�ل�ضعار عن طريق �لربيد �مل�ضجل �أو �لت�ضال ب : �ل�ضيد : بالل حاج   
��ضم �ل�ضركة :  �ف �ضي �يه ميدل �ي�ضت منطقة حرة - ذ م م 

�ض.ب : 263603 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
هاتف : 971551058335+ 

 Bilal.Hage@fcgroup.com  :بريد �لكرتوين
لن تقبل �ملطالبات �لتي تقدم بعد �نق�ضاء مدة  45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2016/98 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�ضي�ض �لثانية - �ضارع دم�ضق - مبنى مبنى نيهال 

�ملنفذ �ضده : ح�ضن عبد�هلل ح�ضيني 
عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �جلمري� �لأوىل - �ضارع �ضربينغز 15 - مبنى فيال رقم 33 - �ضقة �ضارع رقم 1 

�نه يف يوم  �لأربعاء  �ملو�فق 2018/10/24 �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال �ضيجرى 
بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�ضا�ضي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�ضر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول �مل���ز�ي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه �ع��رت����ض ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع �ل��ت��ق��دم ب��اع��رت����ض��ه م��ع��زز� مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتند�ت قبل 
�يد�ع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �لإج����ر�ء�ت  قانون  من   301 ب��امل��ادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�ضة 
كامل �لثمن و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة �يام �لتالية جلل�ضة �لبيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن 
�لثمن  �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل  �لزيادة  عن ع�ضر  �مل��ز�د ب�ضرط �ل تقل هذه  �لتالية لر�ضوم  �يام  �لع�ضرة  خالل 
�ملعرو�ض و�مل�ضروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - رقم �لر�ض 
ب��  254.85 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها  329/353 - �مل�ضاحة :  3522 - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رقم �ملبنى :   :

)1.800.000( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن بيع  عقار بالن�شر   للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2016/1792 تنفيذ جتاري  

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �ض م ع -  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �ضارع بور�ضعيد - نف�ض بناية �لبنك )بجو�ر 
 : رق���م  م��ت��ح��رك   -  2668  : ب  ���ض   -  042121911  : ف��اك�����ض   -  042121000 ه��ات��ف   -  ) �ضنرت  �ضيتي  دي���ره 

�لكرتوين  بريد   osman.nahmoud@cbd.ae  -  0558805275
�ملنفذ �ضده : �ل�ضيخ خالد / بن ز�يد بن �ضقر �ل نهيان - ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية بن ز�يد لال�ضتثمار - �ض ذ م م 

و�آخرون - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - �ملركز �لتجاري - مكتب رقم 1002 ملك �ضتي تاور 
�نه يف يوم  �لربعاء �ملو�فق  2018/10/24  �ل�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�ضى �حلال 
�ضيجرى بيع �لعقار �ملو�ضحة �و�ضافه على �لر�غبني يف �ل�ضر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�ضركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله.
وعلى ر�غبي �ل�ضر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�ضا�ضي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باعرت��ضه معزز� مبا يربره من م�ضتند�ت قبل �جلل�ضة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ضاريف خالل ع�ضرة 
�يام �لتالية جلل�ضة �لبيع وفيما يلي �و�ضاف �ملمتلكات  : �أو�ضاف �لعقار : -  �ر�ض وما عليها من بناء  - رقم �لر�ض 
: 131 - �ملنطقة : و�دي �لعمردي - رقم �لبلدية : 476 - 271 - �مل�ضاحة : 36059.56 مرت مربع - �لقيمة 

�لتقديرية - 25229197 درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
اخلميس  18   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12456  
Thursday   18   October   2018  -  Issue No   12456

مليار درهم ر�ضيد امل�ضرف   329.3
املركزي من العمالت الأجنبية

••اأبوظبي-وام:

 329.3 �لأجنبية  �لعمالت  م��ن  �مل��رك��زي  �لإم����ار�ت  م�ضرف  ر�ضيد  بلغ 
مليار درهم خالل �ضهر �ضبتمرب من �لعام �جلاري مقارنة مع 326 مليار 
�لمار�ت  ��ضدرها م�ضرف  �إح�ضاء�ت  ذ�ته. و�ظهرت  �لعام  بد�ية  درهم يف 
�ملركزي �م�ض �رتفاع �لأر�ضدة �مل�ضرفية و�لود�ئع لدى �لبنوك باخلارج من 
254.9 مليار درهم يف �ضهر يناير 2018 �ىل 255.06 مليار درهم يف 
نهاية �ضبتمرب �ملا�ضي. ووفقا ملعايري �مل�ضرف �ملركزي فاإن �أ�ضول �ملركزي 
وحقوق  �مل�ضرف  ل��دى  �لحتياطي  �ضريحة  ت�ضمل  ل  �لأجنبية  بالعملة 
و��ضلت  �خ��ر  جانب  م��ن  �ل���دويل.  �لنقد  �ضندوق  ل��دى  �خلا�ضة  �ل�ضحب 
�ل�ضيولة مبفهومها �ل�ضامل /ن3/ �رتفاعها وبلغت قيمتها 1.58 تريليون 
درهم تقريبا مقارنة يف نهاية �ضبتمرب �ملا�ضي مقارنة مع 1.481 تريليون 
درهم يف بد�ية �لعام �جلاري. وقفزت قيمة �لود�ئع �حلكومية �ىل 288.7 
�مل�ضرفية  �ل��ود�ئ��ع  قيمة  و�ضلت  ح��ني  يف  �ملا�ضي  �ضبتمرب  يف  دره��م  مليار 
درهم.  مليار�ت   807 �لنقدية  �ضبه  و�لود�ئع  درهم  مليار   415 �لنقدية 
نهاية  يف  مليار   83.2 بلغ  �ىل  �مل�ضدر  �لنقد  �رتفاع  �لإح�ضاء�ت  وتظهر 
و�ضل  فقد  �لبنوك/  /خ��ارج  �جلمهور  لدى  �ملتد�ول  �لنقد  ..�أم��ا  �ضبتمرب 
خالل فرتة �لر�ضد نف�ضها. وفيما يتعلق بالتطور�ت  درهم  مليار   68.9
�خلا�ضة بالقاعدة �لنقدية فقد بلغت قيمتها 347.7 مليار درهم يف نهاية 
�ضهر �ضبتمرب من �لعام �جلاري منها 120.9 مليار درهم لبند �لحتياطي 
�للز�مي للبنوك ونحو 121.4 مليار درهم لبند �ضهاد�ت �لإيد�ع و83.2 
لبند �حل�ضابات �جلارية  دره��م  22.2 مليار  و  �مل�ضدر  للنقد  دره��م  مليار 

للبنوك يف م�ضرف �لإمار�ت �ملركزي.

»ديوا« تبحث تعزيز التعاون مع 
اجلمعية الدولية لتربيد املناطق

•• دبي -وام:

بحث �ضعادة �ضعيد حممد �لطاير �لع�ضو �ملنتدب �لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي يف مقر �لهيئة مع روب ثورنتون رئي�ض �جلمعية �لدولية 
لتربيد �ملناطق تعزيز �لتعاون بني �جلهتني من خالل �لتعرف على �أف�ضل 
�لتجارب و�خلرب�ت و�ملمار�ضات �لعاملية لدى �لهيئة لالإ�ضتفادة منها حيث 
�أعلى  وف��ق  و�ملياه  �لكهرباء  خدمات  توفري  على  دب��ي  ومياه  كهرباء  تعمل 
معايري �ل��ت��و�ف��ري��ة و�لع��ت��م��ادي��ة و�ل��ك��ف��اءة. ويف ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع - �لذي 
ح�ضره �ضعادة �أحمد �ل�ضعفار �لرئي�ض �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة �لإمار�ت للتربيد 
�جلانبني يف  �ملثمر بني  �لتعاون  �أهمية  �لطاير  �أك��د   - “�إمباور”  �ملركزي 
قطاعات �لطاقة و�ملياه م�ضتعر�ضاً بر�مج وخطط وم�ضاريع �لهيئة �لهادفة 
�إىل حتقيق روؤى وتطلعات �لقيادة �لر�ضيدة �إىل �ل�ضتد�مة �لبيئية وحتول 
مدينة دبي لت�ضبح يف �ملركز �لعاملي �لأول يف �لطاقة �لنظيفة و�لقت�ضاد 
�ضمولية  ن��ظ��رة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  �أن  �لطاير  و�أو���ض��ح  �لأخ�����ض��ر. 
�أمن �لطاقة و��ضتد�متها وكفاءتها  لقطاع �لطاقة تر�عي معاجلة م�ضائل 
��ضرت�تيجية  يف  تتمثل  و��ضحة  روؤي��ة  لديها  �أن  كما  ��ضتهالكها  وتر�ضيد 
و�ملياه  �لطاقة  على  �لطلب  �إد�رة  و��ضرت�تيجية   2050 �لنظيفة  �لطاقة 
بحلول عام   ?30 �لتي تهدف �إىل خف�ض ��ضتهالك �لطاقة و�ملياه بن�ضبة 
�ملناطق من خالل  نظام تربيد  تعتمد  دبي  �إم��ارة  �أن  �إىل  ..لفتاً   2030
موؤ�ض�ضة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي “�إمباور” و�لتي ت�ضاهم ب�ضكل 
كبري يف �نخفا�ض معدلت ��ضتهالك �لطاقة وبالتايل �حلد من �نبعاثات 

غاز ثاين �أك�ضيد �لكربون .

غرفة عجمان ت�ضارك يف »فران�ضايز اأبوظبي« على راأ�س عدد من العالمات التجارية يف الإمارة
•• عجمان ـ الفجر 

ت�ضارك غرفة جتارة و�ضناعة عجمان يف 
ملعر�ض حقوق  �ل�ضاد�ضة  �ل��دورة  فعاليات 
)�لفرن�ضايز(،  �لعاملي  �لتجاري  �لمتياز 
و�ضناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي 
�أبوظبي، �ضباح �أم�ض �لثالثاء، مب�ضاركة 
�ل�ضركات  م��ن  �لعديد  ميثلها  دول��ة   16
�ل��ع��امل��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة، ع��ل��ى ر�أ�����ض وف���د من 
��ضحاب �لعالمات �لتجارية وذلك �ضمن 
حر�ض �لغرفة بتعزيز م�ضاركتها و�تاحة 
�مل�ضاركة  م��ن  �لع���م���ال  ل����رو�د  �ل��ف��ر���ض��ة 
د�خل  �لفر�ن�ضايز  م��ع��ار���ض  خمتلف  يف 
�ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا. و�أك����د ���ض��ع��ادة �ضامل 

ع����ام غ��رف��ة عجمان،  �ل�����ض��وي��دي م��دي��ر 
خ����الل ح�����ض��وره ف��ع��ال��ي��ات �مل��ع��ر���ض �أن 
)�لفرن�ضايز(  قطاع  تويل  عجمان  غرفة 
وريادته  ت��ط��وي��ره  ب��ه��دف  خا�ضة  �أه��م��ي��ة 
ع��ج��م��ان و�لدولة  �إم�����ارة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
ب�ضكل عام، ل�ضيما يف ظل �لتنوع �لو��ضح 
�لذي �ضهدته �ل�ضنو�ت �ملا�ضية للعالمات 
ذ�ت  �أ�ضبحت  و�لتي  وتطورها  �لوطنية 
جودة عالية وقابلة للتطور �ضمن حقوق 
�لإمتياز �لتجاري د�خل �لدولة وخارجها. 
وثمن �لدعم �ملتو��ضل و�لالحمدود من 
�لأعمال  ملجتمع  �لر�ضيدة  �ل��ق��ي��ادة  قبل 
وت��وف��ري �لإم��ك��ان��ي��ات و�ل��ف��ر���ض وتذليل 
ورو�د  �ضباب  تو�جه  �لتي  �ملعوقات  كافة 

�جلهات  خم���ت���ل���ف  وت���وج���ي���ه  �لأع�����م�����ال 
�أ�ضحاب  ي��خ��دم  �ل��ت��ع��اون مب��ا  ب�����ض��رورة 
�بوظبي  لغرفة  �ل�ضكر  ووج��ه  �مل�ضاريع، 
�لفر�ضة  و�ت��اح��ة  �مل��ع��ر���ض  تنظيم  ع��ل��ى 
ل�ضحاب �لعالمات �لتجارية من تطوير 
معر�ض  مظلة  حت��ت  ومن��وه��ا  �ع��م��ال��ه��م 
ع��امل��ي ي�ضم م��وؤ���ض�����ض��ات دول��ي��ة ر�ئ����دة يف 

�ضناعة �لفر�ن�ضايز.
�لتنفيذي  �ملدير  �جلناحي  حممد  و�أك��د 
ل��ق��ط��اع تنمية �لع���م���ال و�ل���ض��ت��ث��م��ار يف 
�ملعر�ض  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة 
عالمات  ت�ضم  دول��ي��ة  من�ضة  ب��اع��ت��ب��اره 
16 دول����ة �لمر  جت���اري���ة م��ت��ن��وع��ة م���ن 
و�لتعرف  ت���ب���ادل �خل�����رب�ت  ي��ع��زز  �ل����ذي 

ل�ضحاب  ت�ضيف  ج��دي��دة  م�ضاريع  على 
�مل�ضاريع �لقائمة و�لباحثني عن عالمات 
من�ضة  �ن  �إىل  م�ضري�  ن��اج��ح��ة،  جت��اري��ة 
 12 ت�ضم  �مل��ع��ر���ض  يف  �مل�ضاركة  �ل��غ��رف��ة 

عالمة جتارية من �إمارة عجمان.
�إد�رة  ك��اج��ور م��دي��ر  و�أك����دت جميلة  ه��ذ� 
بغرفة  �لتجاري  �لإم��ت��ي��از  �أع��م��ال  تنمية 
على  ح���ري�������ض���ة  �ل���غ���رف���ة  �أن  ع���ج���م���ان، 
�لفر�ن�ضايز  ق��ط��اع  تطوير  يف  �مل�ضاهمة 
وفعاليات  م��ع��ار���ض  ت��ن��ظ��ي��م  خ���الل  م���ن 
معنية ب� “�لفر�ن�ضايز” وكذلك �مل�ضاركة 
�لتجاري  �لم��ت��ي��از  م��ع��ار���ض  خمتلف  يف 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  �لتعاون  تعزيز  بهدف 
و�تاحة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع خم��ت��ل��ف 

�مل��و�ط��ن��ني من  ل���رو�د �لع��م��ال  �لفر�ضة 
��ضتعر��ض عالماتهم �لتجارية و�لتعرف 
على عالمات جتارية جديدة �لمر �لذي 
يعزز خرب�تهم ويفتح �آفاق تعاون و�ضر�كه 
مع نظر�ئهم من رو�د �لعمال من د�خل 
وخارج �لدولة. مو�ضحة �ن غرفة عجمان 
رو�د  لدعم  �خل��دم��ات  م��ن  حزمة  تعتمد 
د�ئمة  بتوجيهات  وذلك  �لأعمال  و�ضباب 
خالل  م��ن  �لد�رة  جمل�ض  �أع�����ض��اء  م��ن 
و�لرتويج  �ملتخ�ض�ضة  �مل��ع��ار���ض  تنظيم 
وتنظيم   �لتجارية  و�لعالمات  للم�ضاريع 
�لتي ت�ضقل خرب�ت  و�ل��رب�م��ج  �ل���دور�ت 
�لأن�ضطة  �إىل  وتوجههم  �لأع��م��ال  رو�د 

�لقت�ضادية �لأف�ضل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

على  �ل�ضناعية  خليفة  مدينة  ح�ضلت 
منطقة  جت��اري  مي�ّضر  “�أف�ضل  ج��ائ��زة 
�لأوىل  �ل����������دورة  خ������الل  ل���ل���ع���ام  ح������رة 
�خلدمات  “جو�ئز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  م���ن 
�للوج�ضتية و�لنقل” �لذي نظمته جملة 
“لوجي�ضتك�ض نيوز ميدل �إي�ضت” م�ضاء 
بدبي.  بال�ض”  “حبتور  �أم�ض يف فندق 
وتاأتي هذه �جلائزة تكرمياً لنجاح �ملدينة 
�مل�ضتمر وروؤيتها �مل�ضتقبلية �لو�عدة، بعد 
مناف�ضتها مع قائمة طويلة من �ملناطق 

�حلرة و�ملي�ضرين �لتجاريني.
�للوج�ضتية  �خلدمات  “جو�ئز  وتهدف 
و�لنقل” �إىل �لحتفاء باإجناز�ت �لأفر�د 
مثل  خمتلفة  قطاعات  عرب  و�ل�ضركات 
�لإلكرتونية  و�لتجارة  و�ل�ضحن  �لنقل 

و�لتكنولوجيا،  �ل���ت���وري���د  و����ض���ال����ض���ل 
�ل�ضرت�تيجيات  تقدير  �إىل  بالإ�ضافة 
�مل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة ل���������ض����رك����ات �خل�����دم�����ات 
جميع  يف  �لتوريد  و�ضال�ضل  �للوج�ضتية 

�أنحاء �ملنطقة.
“مدينة  ع��ن  بالنيابة  �جل��ائ��زة  وت�ضلم 
�أبو  ع��ب��ادة  م��ن  ك��ل  �ل�ضناعية”  خليفة 
�مل�ضاندة؛  لأعمال  �لرئي�ض  نائب  �ضقر�، 
و�إدوين لمرز، نائب �لرئي�ض �لتنفيذي 

لل�ضوؤون �لتجارية.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال �ل��ك��اب��نت حممد 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�ضام�ضي،  جمعة 
“بينما  �أبوظبي”:  “مو�نئ  ل��������ض��رك��ة 
تو��ضل مدينة خليفة �ل�ضناعية �للتز�م 
ب���روؤي���ت���ه���ا �مل��ت��م��ّث��ل��ة يف ت��ر���ض��ي��خ دوره����ا 
روؤية  لأه���د�ف  �أ�ضا�ضي  كد�عم  �ل��ري��ادي 
�أبوظبي �لقت�ضادية 2030، فاإنني على 

�ل�ضناعة،  خليفة  مدينة  ب��اأن  تامة  ثقة 
باعتبارها �لأكرب من نوعها يف �ملنطقة، 
���ض��ت�����ض��اه��م ب���ق���ّوة يف ت��وف��ري ف��ر���ض منو 
متنوعة  ملجموعة  �لطويل  �لأج���ل  على 
م��ن ق��ط��اع��ات �لأع��م��ال. وه���ذ� �لتكرمي 
خليفة  مدينة  ق��درة  ي�ضتعر�ض  �لأخ��ري 
�ل�ضناعية يف مو��ضلة دفع عجلة �لنمو 
�إمكاناتها �لكبرية  �أبوظبي كما يوؤكد  يف 
�لطر�ز  م��ن  متكاملة  منظومة  بناء  يف 
وخدمات  �ل�ضناعة  تدعم  �لتي  �لعاملي 
دورها  لتو��ضل  و�للوج�ضتيات  �لت�ضنيع 
�لأجنبية  �ل�ضتثمار�ت  جذب  يف  �ملتمّيز 

�ملبا�ضرة �إىل �أبوظبي«.
�ضاتورفيدي،  ���ض��م��ري  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
خليفة  مل���دي���ن���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������ض 
حل�ضولنا  فخورون  “نحن  �ل�ضناعية: 
تكّرم  �لتي  �ملرموقة  �جل��ائ��زة  ه��ذه  على 

�مل�ضتقبلية  وخططنا  �ملتميزة  خدماتنا 
�لو�عدة«.

و�أ�ضاف �ضاتورفيدي: “�إن توفري جتربة 
�أهم عو�مل  متميزة للعمالء يعترب من 
منتجاتنا  تطوير  و�ضنو��ضل  جناحنا، 
ل�ضمان  و�جل��دي��دة  �حلالية  وخدماتنا 
منو و�زدهار جميع �ل�ضركات �لتي تتخذ 
من مدينة خليفة �ل�ضناعية مقر�ً لها«.

وت�����ض��ل��ط ه����ذه �جل����ائ����زة �ل�������ض���وء على 
�لنجاح و�لنمو �مل�ضتمرين ملدينة خليفة 
�ل�ضناعية �لتي �ضهدت �لعام �ملا�ضي زيادة 
يف �مل�����ض��اح��ة �لإج��م��ال��ي��ة �مل���وؤج���رة بو�قع 
عدد  �إج���م���ايل  �رت���ف���ع  ح���ني  يف   ،27%
وكانت   .15% بن�ضبة  فيها  �لعاملني 
يف  �أعلنت،  قد  �ل�ضناعية  خليفة  مدينة 
�ل��ع��ام، ع��ن توقيع  وق��ت �ضابق م��ن ه��ذ� 
�تفاقيات مع 15 �ضركة �ضينية ل�ضتثمار 

�حلرة  �لتجارة  منطقة  يف  دولر  مليار 
مكتب  تاأ�ضي�ض  جانب  �إىل  خليفة  مليناء 
خلدمة  �ضينية  ك����و�در  ت�ضغله  د�خ��ل��ي 
�مل�ضتثمرين �ل�ضينيني وتعزيز �لتو��ضل 
تد�ضني  ور�ء  �ل��ه��دف  وي��ت��م��ّث��ل  م��ع��ه��م. 
“مدينة خليفة �ل�ضناعية للوج�ضتيات” 
للمو�د  �ل�����ض��ن��اع��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  و”مدينة 
يف  �مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  دع����م  يف  �لإن�ضائية” 
و��ضعة  مبجموعة  �لرئي�ضية  �لأ����ض���و�ق 
م��ن �مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات �ل��ت��ي ترتقي 
باإمكاناتهم وتتيح لهم �لو�ضول ب�ضهولة 
لالأ�ضو�ق وتر�ّضخ مقوماتهم �لتناف�ضية. 
 410 م�ضاحة  على  �لآن  �ملدينة  ومتتد 
�أكرث  فيها  ويعمل  مربعة،  كيلومرت�ت 
بقيمة  و��ضتثمار�ت   �ضركة،   200 م��ن 
�إج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ 65 م��ل��ي��ار دره����م حتى 

�لآن.

 دوق يورك يفتتح مقر »البنك الإجنليزي اخلليجي التجاري« يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

�ف��ت��ت��ح ���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ري 
مقر  ر�ضمياً  �م�����ض  ي���ورك،  دوق  �آن����درو، 
“�لبنك �لإجنليزي �خلليجي �لتجاري” 
تهدف  خطوة  يف  �أبوظبي  �لعا�ضمة  يف 
�لدولية  �ل��ت��ج��ارة  ح��رك��ة  ت�ضهيل  �إىل 
و�ململكة  �لأو���ض��ط،  �ل�ضرق  منطقة  بني 

�ملتحدة، وقارة �آ�ضيا.
�خلليجي  �لإجن��ل��ي��زي  “�لبنك  ويعترب 
�لعامل  يف  جت��اري  بنك  �أول  �لتجاري” 
يعتمد على �لعمليات �لرقمية ، ويهدف 
جمال  يف  �لقائمة  �لفجوة  معاجلة  �إىل 
ُتقدر  و�لتي  �لعاملي،  �لتجاري  �لتمويل 
�أمريكي*.  دولر  تريليون   1.5 بنحو  
وي��ع��ت��زم �ل��ب��ن��ك، �ل�����ذي ي���و�ج���د مقره 
يف ���ض��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي، �مل��رك��ز �ملايل 
�فتتاح  �أب��وظ��ب��ي،  �لعا�ضمة  يف  �ل��ع��امل��ي 
�ململكة  م���ن  ك���ل  يف  �إ����ض���اف���ي���ة  م��ك��ات��ب 
�ل�ضعودية،  �لعربية  و�ململكة  �مل��ت��ح��دة، 

و�لهند، وقارة �آ�ضيا.
�ملنا�ضبة، قال جريمي باري�ض،  ويف هذه 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة “�لبنك �لإجنليزي 
على  “نحن  �لتجاري”:  �خل��ل��ي��ج��ي 
�خلليجي  �لإجن��ل��ي��زي  ’�لبنك  ب��اأن  ثقة 
�إيجابياً وموؤثر�ً  �لتجاري‘ �ضيلعب دور�ً 
ومن  �لدولية.  �لتجارية  �ل�ضاحة  على 

ه����ذ� �مل��ن��ط��ل��ق، مي��ث��ل ت��د���ض��ني �ضاحب 
�ل�ضمو �مللكي دوق يورك مقرنا �لرئي�ضي 
�لتي  �أبوظبي-  �لإمار�تية  �لعا�ضمة  يف 
����ض��رت�ت��ي��ج��ي يف قلب  ت��ت��م��ت��ع مب���وق���ع 
�لنا�ضئة-  ل��الأ���ض��و�ق  �ل��ت��ج��ارة  مم����ر�ت 

حلظة تاريخية مهمة بالن�ضبة لنا«.    
هائلة  فر�ضة  “هناك  باري�ض:  و�أ���ض��اف 

�لتمويل  م����زودي ح��ل��ول  �أم����ام  م��ت��اح��ة 
يقدمون  مم���ن  �مل��ب��ت��ك��ري��ن  �ل���ت���ج���اري 
منتجات متويلية رقمية تت�ضم بالب�ضاطة 
م�ضافة  قيمة  ذ�ت  وخ��دم��ات  و�ل���ذك���اء 
�لوثيق  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��ف��ع��ل��ي  �ل��وق��ت  يف 
م��ع �ل�����ض��رك��ات �ل��ط��م��وح��ة �ل��ت��ي ت�ضعى 
لال�ضتفادة من �لأدو�ت �لرقمية �ملتاحة 

قطاع  يف  �لدولية  �لإج����ر�ء�ت  لتح�ضني 
ر�أ�ض  ح��ل��ول  وتب�ضيط  �ل��ت��ج��ارة  مت��وي��ل 
�مل���ال �ل��ع��ام��ل. وت��ع��زى �أهمية ذل��ك �إىل 
�أن قطاع متويل �لتجارة �حلايل يفتقر 
�مل�ضارف  تكتفي  حيث  �لتجان�ض،  �إىل 
بتقدمي  ح��ال��ي��اً  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �لعاملة 
كبرٍي  ح��ٍد  �إىل  ت�ضتند  معقدة  منتجات 

فئة  ل�ضالح  �ل��ورق��ي��ة،  �مل��ع��ام��الت  ع��ل��ى 
هناك  وعليه،  �ل�ضركات.  م��ن  حم���دودة 
�لعديد من �لفر�ض �ملجزية �ليوم، ولكي 
نتمكن من �ل�ضتفادة منها ل بد لنا من 
�إعادة �ضياغة �أ�ضلوب ممار�ضة �لعمليات 
�مل�ضتخدمة،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل��ت��م��وي��ل��ي��ة، 

وخدمات �لتمويل �لتجاري«.
“�لبنك  �أن  �إىل  �لإ��������ض�������ارة  وجت�������در 
�لتجاري”  �خل���ل���ي���ج���ي  �لإجن����ل����ي����زي 
“�يه ج���ي تي  ب���ني  م�����ض��رتك  م�������ض���روع 
�ضركة  وه���ي  ليمتد”،  ه��ول��دي��ن��غ��ز  ب���ي 
و�ضركة  رولن���د،  عائلة  ِقبل  م��د�رة من 
“مبادلة لال�ضتثمار”. و�ضيقوم “�لبنك 
�لتجاري”  �خل���ل���ي���ج���ي  �لإجن����ل����ي����زي 
�ملتقدمة  �لتقنيات  م��ن  ع��دد  بتوظيف 
يف خ��دم��ات��ه ل��ل��ت��م��وي��ل �ل���ت���ج���اري، مبا 
�ل�ضخمة،  �لبيانات  حتليالت  ذل��ك  يف 
و�حلو�ضبة  �مل��وزع��ة،  �ل�ضجالت  ودف��ات��ر 
�ل�����ض��ح��اب��ي��ة، ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات متويل 
على  �لعمالء،  �حتياجات  تلبي  جت��اري 
�خ��ت��الف �أح��ج��ام��ه��م ون�����ض��اط��ات��ه��م، مبا 
يقلل �إىل حٍد كبرٍي من حجم �لتكاليف 
كفاءة  ذ�ته  �لوقت  يف  ويرفع  و�ملخاطر، 

عمليات �لتمويل �لتجاري.
ويعتزم �لبنك بدء �أعماله يف �أو�ئل �لعام 
2019، بعد ��ضتيفاء �ملو�فقات �لنهائية 

من �جلهات �لتنظيمية �ملعنية

اللوج�ضتية والنقل«

مدينة خليفة ال�ضناعية حت�ضد جائزة
 »اأف�ضل منطقة حرة للعام« خالل حفل توزيع جوائز اخلدمات 
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تاأ�ضي�س جمعيَّة »ِخّريجي جمموعة 
طالل اأبوغزالة« وفتح باب النت�ضاب لها

•• عمان -الفجر: 
جمموعة  “ِخّريجي  جلمعيَّة  تاأ�ضي�ضها  عن  �أبوغز�له  طالل  جمموعة  �أعلنت 
باخلريجني  عالقتها  و��ضتد�مة  توثيق  �إىل  تهدف  و�لتي  �أبوغز�له”  ط��الل 
�لعلميَِّة  �ملجامِع  خمتلف  تعقدها  �لتي  �لتَّدريبيَّة  ور�ت  �ل���دَّ يف  �ضاركو�  ��ن  ممَّ
�ضابقا،  مكاتبها  �أح��د  يف  عملو�  ��ذي��ن  �لَّ �ملوظفني  �إىل  بالإ�ضافة  لها،  �لتَّابعِة 

وكذلك خريجي جامعاتها وموؤ�ض�ضاتها �لتعليمية. 
وتعمل �جلمعيَّة على �إن�ضاء ر�بطٍة قوية وم�ضتد�مة مع �خلريجني وت�ضاركهم 
�إىل  �لنقا�ض و�حل��و�ر لال�ضتماع  ب��اب  �مل��ج��الت، وتفتح  �لعديد من  �لأف��ك��ار يف 

�ملقرتحات �لبناءة بغية �لو�ضول �إىل جمتمٍع معريف. 
�ملنا�ضبة لإي�ضال  �لو�ضائل �لعملية  �أع�ضاءها على �لبحث عن  وحتث �جلمعية 

�لفكر و�ملعرفة �إىل �ملجتمعات كافة �لتي يتو�جُد فيها �خلريجني.
وت�ضعى �جلمعية لتكون يف مقدمة �جلمعيات �لعربية و�لدولية، من حيث عدد 
ال و�لإيجابي يف �ملجتمع. وحتقيقاً لهذ�  �ملنت�ضبني �إليها ومن خالل دورها �لفعَّ
ة،  �مل�ضعى فاإن �جلمعية برئي�ضها �لأ�ضتاذ عبد �لرحمن جمدوب و�أع�ضائها كافَّ
تدعو لالن�ضمام �إليها و�ل�ضتفادة من �متياز�ت ع�ضويتها و�لتي ت�ضمل �حل�ضول 
على خ�ضومات على �لدور�ت �لتدريبية و�لرب�مج �ملهنية �لتي تطرحها جميع 

�ملكاتب �لعاملة حتت مظلَّة �ملجموعة يف مكاتبها �ملنت�ضرة حول �لعامل. 
يعقدها  �لتي  �لعمل  وور���ض  �ل��ن��دو�ت  يف  بامل�ضاركِة  �جلمعية  ع�ضوية  وت�ضمح 
لأع�ضائها  عمٍل  فر�ِض  �إي��ج��اِد  يف  و�مل�ضاعدة  �مل��ع��ريف،  �أب��وغ��ز�ل��ه  ط��الل  ملتقى 
بالإ�ضافة  للتَّوظيف،  �أبوغز�له  ط��الل  �ضركة  خ��الل  من  عمل،  عن  �لباحثني 
�إىل �مل�ضاهمة يف تفعيل عمل �جلمعية من خالل م�ضاركة �خلريجني يف �للجان 
و�لقت�ضاديَّة  و�لجتماعيَّة  �لثَّقافيَّة  �مل��ج��الت  يف  ُتعنى  و�لتي  عنها  �ملنبثقة 
وغريها �لعديد من �ملجالت �ملعرفيَّة. ي�ضار �ىل �أن جمعية “خريجي جمموعة 
طالل �أبوغز�له” هي جمعية غري ربحية تقدم خدماتها على �أ�ضا�ض تطوعي 
�أي منفعة لأع�ضائها،  �أو حتقيق  �أو �قت�ضامها  �أن تهدف �ىل جني �لأرب��اح  دون 
مقرها 46 �ضارع عبد �لرحيم �لو�كد – �ل�ضمي�ضاين، عمان.  وتاأ�ض�ضت �جلمعية 
يف �ضهر �أيَّار مايو من هذ� �لعام حتقيقاً لروؤية �ضعادة �لدكتور طالل �أبوغز�له 
�إليها،  و�نت�ضَب  باملجموعة  �هتماَمُه  و�أب��دى  ثقَتُه  �أعطى  من  كلَّ  ب��اأّن  و�إميانه 
�ضو�ء كان ذلك من خالل �لعمل فيها �أو ح�ضوره لرب�جمها �ملهنيَّة و�لتدريبيَّة، 
له �حلق باأن يبقى على تو��ضٍل ُمبا�ِضٍر َمَع �أفر�د طاقمها ومكاتبها �لتي يزيُد 

عَدُدها عن مائة مكتب حول �لعامل.

مب�ضاركة اأكرث من 100 قيادي وخبري تاأمني وممثلي هيئات االإ�ضراف والرقابة

انطالق فعاليات الدورة 15 مللتقى التاأمني اخلليجي يف »دبي«

 مرافق اال�ضتماع والو�ضاطة مزودة باأحدث التقنيات

مركز حتكيم �ضوق اأبوظبي العاملي يبداأ العمل يف اأبوظبي

•• ابوظبي-الفجر:

�ضعيد  بن  �ضلطان  �ملهند�ض  توقع معايل 
�ملن�ضوري وزير �لقت�ضاد رئي�ض جمل�ض 
قطاع  يحافظ  �أن  �ل��ت��اأم��ني  هيئة  �إد�رة 
�ل��ت��اأم��ني ب��دول��ة �لإم�����ار�ت ع��ل��ى حتقيق 
معدلت منو مرتفعة يف �ل�ضنو�ت �ملقبلة 
حتقيق  يف  �مل��ذك��ور  �ل��ق��ط��اع  ي�ضتمر  و�أن 
�لقت�ضادية  �لتنمية  بدعم  �لفعال  دوره 

و�لقت�ضاد �لوطني.
و�أك������د م��ع��ال��ي��ه ب�����اأن ق���ط���اع �ل���ت���اأم���ني يف 
�ل��دول��ة ت�����ض��در ق��ائ��م��ة �ه��ت��م��ام��ات كافة 
و�أ�ضحاب  و�مل��خ��ت�����ض��ني  �لإق��ت�����ض��ادي��ني 
ورجال  و�ملهنية  �لإقت�ضادية  �ملوؤ�ض�ضات 
�لرغم مما  �أن��ه على  �إىل  �لأع��م��ال لفتا 
ي�ضهده �لإقت�ضاد �لعاملي من م�ضتجد�ت 
�لإمار�تي  �ل��ت��ام��ني  ق��ط��اع  ح��اف��ظ  ف��ق��د 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  م�ضاهمته  زي���ادة  على 
من  �لأول  �لرتتيب  وت�ضدر  �لإج��م��ايل 
�ملكتتبة  �ل��ت��اأم��ني  �أق�����ض��اط  ح��ي��ث ح��ج��م 
بالدول  �ل��ت��اأم��ني  �أ����ض���و�ق  م�ضتوى  ع��ل��ى 
�لعربية ومنطقة �ضمايل �إفريقيا يف عام 
2017 وذلك للعام �لعا�ضر على �لتو�يل 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ع�ضر  �ل��ث��اين  و�ل��رتت��ي��ب 

قارة �أ�ضيا. 
�لكلمة  يف  �لإق����ت���������ض����اد  وزي�������ر  و�أ������ض�����ار 
�خلليجي  �ل��ت��اأم��ني  مللتقى  �لإف��ت��ت��اح��ي��ة 
�ل��ذي ب��د�أ �أع��م��ال دورت��ه �خلام�ضة ع�ضر 
مل�����دة يومني  وي�����ض��ت��م��ر  �أم���������ض  دب�����ي  يف 
�ضوق  �أن  �إىل  �مل������روج   رو����ض���ة  ف��ن��دق  يف 
�لتاأمني �لإمار�تي يتقدم مبعدل مركز� 
و�ح����د� ���ض��ن��وي��ا و���ض��ول �إىل �مل��رك��ز 36 
وفقا   2017 �ل��ع��امل يف  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
لإ������ض�����د�ر�ت  )���ض��ي��غ��م��ا ( لف���ت���ا يف هذ� 
�ملكتتبة  �لأق�ضاط  حجم  �أن  �إىل  �ل�ضدد 
جمموعه  ما  بلغ  �لتاأمني  ف��روع  جلميع 
44.8 مليار درهم يف عام 2017 بزيادة 
�ل�ضابق  ب��ال��ع��ام  % م��ق��ارن��ة   12 ق��دره��ا 
تاأمينات  لفرع  �ملكتتبة  �لأق�ضاط  ومتثل 
 74 ن�ضبته  م��ا  و�مل�����ض��ئ��ول��ي��ات  �ملمتلكات 
وعمليات  �لأ�ضخا�ض  تاأمينات  وفرع   %

 % وعمليات تكوين �لأمو�ل 26 
�لتي  �لكلمة  يف  �ملن�ضوري  �ل��وزي��ر  وق��ال 
�لزعابي  عبيد  �بر�هيم  بالنيابة  �ألقاها 
�إن قطاع  �ل���ت���اأم���ني   ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر 
باإجمايل  �ضاهم  ق��د  �لإم��ار�ت��ي  �لتاأمني 
ل���ل���م���وؤم���ن لهم  ت���ع���وي�������ض���ات م���دف���وع���ة 
و�مل�ضتفيدين بلغت 27.9 مليار درهم يف 
عام 2017 حيث تقوم �ضركات �لتامني 
وتوجيهها  �لوطنية  �مل��دخ��ر�ت  بتجميع 
نحو �مل�ضاريع �لإ�ضتثمارية مما يوؤدي �إىل 
�لإ�ضتقر�ر ودعم �لتنمية �لإقت�ضادية كما 
�ضجلت ��ضتثمار�ت �ضركات �لتاأمني زيادة 
بن�ضبة 15.6 %�إىل 60.7 مليار درهم 
لتنوع  نتيجة  وذلك  �ملذكور  �لعام  خالل 
�ملخاطر  وتنويع   �لإ�ضتثمارية  �ملحافظ 
يف  �لفنية  �ملخ�ض�ضات  �إجمايل  بلغ  فيما 
�لقطاع عام 2017 ما جمموعه 62.6 
مليار درهم بن�ضبة زيادة 17.7 % عن 
تطبيق  �إىل  ذل��ك  مرجعا   2016 �لعام 

�لتامني  ل�����ض��رك��ات  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
�لتكافلي �ل�ضادرة عن  �لتاأمني  و�ضركات 
هيئة �لتاأمني و�لتي بدورها نظمت كافة 
وحدود  و�أ�ض�ض  بقو�عد  �ملتعلقة  �لأحكام 

�لإ�ضتثمار�ت
�لتعليمات  �إن  �لق��ت�����ض��اد  وزي����ر  وذك�����ر  
�ملالية ل�ضركات �لتاأمني و�ضركات �لتاأمني 
�لتكافلي �لتي �ضكلت  �أحد �أهم مبادر�ت 
تطبيقها  ومت  �ل��ت��اأم��ني  هيئة  و�إجن����از�ت 
ب�ضكل كامل يف عام 2018 هي تعليمات 
�ضاملة حددت �لأ�ض�ض و�لقو�عد �ملنظمة 
�لنو�حي  م��ن  �ل��ت��اأم��ني  �ضركات  لأع��م��ال 
�ملالية و�لإ�ضتثمارية و�لفنية و�ملحا�ضبية 
على  �لإم��ار�ت  لدولة  �لأ�ضبقية  ومنحت 
م�ضتوى �ل�ضرق �لأو�ضط يف تبني �أحدث 

متطلبات قيا�ض �ملالءة �ملالية.
و�أك���د وزي���ر �لإق��ت�����ض��اد �أن ق���ر�ر جمل�ض 
ل�ضنة   12 رق����م  �ل���ت���اأم���ني  ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 
�ضيا�ضة  م���ر�ج���ع���ة  ب�����ض��������������������اأن   2016
�لتاأمني  �ضركات  تطبقها  �لتي  �لت�ضعري 
يكفل  و�مل�����ض��ئ��ول��ي��ات  �ملمتلكات  ف���روع  يف 
مع  وتنا�ضبها  �لأ���ض��ع��ار  وع���د�ل���ة  ك��ف��اي��ة 
على  ي��ح��اف��ظ  مب��������ا  �مل��غ��ط��اة  �لأخ���ط���ار 
وعلى  لل�ضركات  �مل��ال��ي��ة  �مل��ر�ك��ز  �ضالمة 
�لوثائ��������ق وعدم تعر�ضه�����ا  حقوق حملة 

للخطر.
�ضعيد  بن  �ضلطان  �ملهن�ض  معايل  و�أ���ض��ار 
وثائق  توحيد  ن��ظ��ام  �أن  �إىل  �مل��ن�����ض��وري 
�لتاأمني على �ملركبات �لذي بد�أ تطبيقه 
تنظيم  �ضاهم يف  قد   2017 ع��ام  بد�ية 
خالل  م��ن  �ملركبات  على  �لتاأمني  �ضوق 
وحتقيق  �ل�ضليم  �لفني  �ل�ضعر  حت��دي��د 
�لتاأمني  �ضركات  �ملن�ضبطة بني  �ملناف�ضة 
نف�ضه  �لوقت  وحت�ضني �خلدمة لفتاً يف 
تطوير  يف  ���ض��اه��م  ق���د  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �إىل 
�لأ�ض�ض و�لقو�عد �لفنية �لالزمة لتعزيز 
ومتطورة  حديثة  تنظيمية  �أ�ض�ض  �إر�ضاء 
وفق  �لإم���ار�ت  �ملركبات يف  تاأمني  ل�ضوق 

�أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية.
كلمته  ��ضتهل  قد  �لإقت�ضاد  وزي��ر  وك��ان 
باأن �ضناعة �لتاأمني متثل حمور�ً حافز�ً 
ي�ضب يف قنو�ت �لتنمية �لقت�ضادية كما 
وتنمية  �لق��ت�����ض��ادي  �ل��ت��ط��ور  يف  ت�ضهم 
�ل�ضتثمار�ت �لوطنية، و�أن  هيئة �لتاأمني 
�لتاأمني  �ضوق  يت�ضدر  لأن  د�ئ��م��اً  �ضعت 
مكانة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة 

�لتاأمني  ���ض��ن��اع��ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ر�ئ�����دة 
�لإقليمية و�لعاملية. 

و�ختتم كلمته بالتاأكيد على �أن تو�ضيات 
روؤية  �ضياغة  يف  ت�ضاهم  ���ض��وف  �مللتقى 
جمال  يف  �لتاأمني  لقطاع  و��ضحة  فنية 
و��ضتخد�م  �مل���خ���اط���ر  وت�����ض��ع��ري  ت��ق��ي��ي��م 
حتديد  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي  �لتكنولوجيا 
�ملدى  على  �لتاأمني  قطاع  �ضناعة  م�ضار 

�لبعيد ملا فيه �ضالح �لقت�ضاد �لوطني.

)100 قيادي وخبري (
وقد �نطلقت �أم�ض يف فندق رو�ضة �ملروج 
ع�ضر  �خلام�ضة  �ل���دورة  فعاليات  دب��ي  يف 
ت�ضتمر  �ل��ت��ي  �خلليجي  �ل��ت��اأم��ني  مللتقى 
ب��ارزة ت�ضمل  ملدة يومني مب�ضاركة نخبة 
�لقياد�ت و�خلرب�ء  100 من  �أك��رث من 
�لإمار�تية  �لتاأمني  �ضركات  يف  �لعاملني 
وممثلي  و�لدولية  و�لعربية  و�خلليجية 
�لعربية  �ل���ت���اأم���ني  وم���ر�ق���ب���ي  �حت������اد�ت 
و�لدولية وكذلك ممثلي هيئات �لإ�ضر�ف 
وز�ر�ت  وممثلي  �لتاأمني  على  و�لرقابة 

�لإقت�ضاد و�لتجارة �لعربية و�لأوروبية.

»كيان اقت�ضادي قوي«
و �أك���د خ��ال��د ب��ن حم��م��د �ل��ب��ادي رئي�ض 
– رئي�ض  ل��ل��ت��اأم��ني  �لإم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة 
�لتاأمني  لإحت������اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����ض 
�لإقت�ضادية  �ل��ت��ط��ور�ت  �أن   ، �خلليجي 
�لعاملية باتت ت�ضكل �ضرورة ملحة لرفع 
�خلليجي  و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق  �ل���ت���ع���اون  ���ض��ق��ف 
ملو�جهة  وباأ�ضلوب جماعي  �ضوياً  و�لعمل 
ه��ذه �ل��ت��ح��دي��ات ق��ائ��اًل: �ن��ن��ا بطموحنا 
با�ضو�ق  ل��الإرت��ق��اء  �جل���ادة  ومبحاولتنا 
�خلليجية  �ل���ت���اأم���ني  و�إع�������ادة  �ل���ت���اأم���ني 
و�أمل  ت��ف��اوؤل  بكل  ننظر  �إمن���ا  و�لعربية 
�أج��ل حتقيق  من  �أ�ضو�قنا  مكانة  لتعزيز 
تاأميني  �إقت�ضادي  كيان  بوجود  �أهد�فنا 

موحد ناجح وقوي. 

) ت�ضعري املخاطر (
باجلل�ضة  ك��ل��م��ت��ه  يف  �ل����ب����ادي  و�أو�����ض����ح 
�ألقاها  و�ل���ت���ي  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى  �لإف��ت��ت��اح��ي��ة 
بالنيابة عنه حممد مظهر حمادة ع�ضو 
�لتامني  �حت����اد  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����ض 
�خلليجي �إن �لدورة �حلالية �ضوف تركز 
على عدة نقاط ومو��ضيع بالغة �لأهمية 

وت�ضعري  تقييم  م��و���ض��وع  مقدمتها  ويف 
�خلليجي  �ل��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  يف  �مل��خ��اط��ر 
نت��ائج  �أن  �إىل  �خل�ضو�ض  ه��ذ�  يف  لف��ت��اً 
قط��اع �لتاأمي�ن و�ل�ض��رك��ات �لع��املة في��ه 
�ملتبع��ة  بالآلية  مب��ا�ضر  وب�ض��كل  تتح��دد 
ت�ضعي��ر  يف  �ل��ت��اأم��ني  �ض��رك��ات  قبل  م��ن 
عملي��ة  �أن  كما    ، �لتاأمي��نية  منتج��اته��ا 
�لآلي��ات  ��ضتخ��د�م  تقت�ضي  �لت�ضع��ري 
وتقي��يمه  �خل��ط��������ر  در����ض��������ة  يف  �ل��ف��ن��ي��ة 
�أ�ض�ض علمية  على  ب�ضك��ل مدرو�ض مبني 
و��ضتخ��د�م  �لح�ض��ائي��ات،  منه��ا  وفنية  
يف  و�ل�ضحي��حة  �ل�ضليمة  �لأ���ض��������ال��ي��ب 
ملع��رف�ة  وت�ضعي�ره��ا  �ملخ��اطر  حتلي��ل 
�أث��������ر ق��ب��������ول م��ث��ل ه��������ذه �مل��خ��������اط��ر على 
�أعم��ال هذه  نت��ائج  حم��افظ��ها وبالت��ايل 
�ل�ضركات ، بهدف توطيد �لعالقات بينها 

وبني �ضركات �إعادة �لتاأمني.
�لأ�ضب��اب  م���ن  �أن����ه  �إىل  �ل���ب���ادي  و�أ����ض���ار 
�أي  يف  �ضلبية  نت��ائج  لتحقي��ق  �لرئي���ضية 
من �لأعم�ال �ن ك��ان على م�ضت��وى �ضوق 
ه��و  �ل�ض��رك�ات  م�ضت��وى  �أوعلى  �لتاأمني  
�ملخ��اطر  ه��ذه  ملث��ل  �لع�ض��و�ئي  �لت�ضع�ري 
�لت�ضعري  من��اذج  ��ضتخد�م  ف��اإن  وبالتايل 
ت�ضكل  �لتاأمني  ف��روع  كافة  يف  �ملدرو�ضة 
�أحد �أهم جو�نب ��ضرت�تيجيات �لت�ضويق 
ت�ضعري  �إ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و���ض��ع  �أن  ك��م��ا   ،
ع��ل��ى حتقيق  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل  ي�ضاعد  ج��ي��دة 
�أق�ضى قدر من �لأرباح عند بيع �ملنتجات 

و�خلدمات.

)دور هيئات الرقابة  (
ويف مو�ضوع دورهيئات ومر�قبي �لتاأمني 
بالت�ضعري  �ل�����ض��رك��ات  ق���ي���ام  ���ض��م��ان  يف 
�لبادي  �أك��د  �لفنية  لأعمالها  �ل�ضحيح 
على  و�ل��رق��اب��ة  �ل���ض��ر�ف  دور هيئات  �أن 
تنظيم  ع��ل��ى  ف��ق��ط  يقت�ضر  ل  �ل��ت��اأم��ني 
�أ�ضبح  ب��ل  �ل���د�خ���ل  �ل��ت��اأم��ني يف  �أ����ض���و�ق 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �لت�ضال  دوره����ا مي��ت��د �ىل 
ب��اأ���ض��و�ق �ل��ت��اأم��ني �خل��ارج��ي��ة  مب��ا يدعم 
حيث  م��ن  عليها  ت�ضرف  �ل��ت��ي  �لأ����ض���و�ق 
و�لت�ضريعات  �لرقابية  �لأنظمة  تطوير 
�لتاأمينية  �لتغطيات  وتنمية  و�لقو�نني 
و�أو�ضح   ، �ملعلومات  تكنولوجيا  و�أنظمة 
لالإ�ضر�ف  �أن���ظ���م���ة  وج�����ود  �أه���م���ي���ة  �أن 
و�ل��رق��اب��ة ع��ل��ى �ل��ت��اأم��ني ي��رج��ع ب�ضفة 
�أم�����ور  �أ����ض���ا����ض���ي���ة �ىل �����ض����رورة حت��ق��ي��ق 

نن�ضاها  �أو  نغفلها  �أن  مي��ك��ن  ل  ه��ام��ة 
�لتاأمني  م�ضتهلك  ح��م��اي��ة  منها  ن��ذك��ر 
�لتنظيمية  �لقو�عد  �إ���ض��د�ر  طريق  عن 
يف  �ل��ت��اأم��ني  �ضركات  �ضالمة  تكفل  �لتي 
�لأج��ل �لطويل مبا ي�ضمن عدم حدوث 
وبني   بينها  �لتعاقدية  �لعالقة  يف  خلل 
�لتاأمني  �أم���و�ل  و��ضتخد�م  لهم  �مل��وؤم��ن 
ذلك  يقت�ضيه  وم���ا  �لتنمية  لأغ���ر�����ض 
�ملنا�ضبة  �لتنظيمية  �لقو�ع��د  و�ضع  من 
�ضركات  �ملتجمعة لدى  �لأم��و�ل  لتوجيه 
�ل����ت����اأم����ني ن���ح���و �مل�����ج�����الت �لإمن����ائ����ي����ة 
يف  للم�ضاهمة  �لق��ت�����ض��اد  يف  �مل�ضتهدفة 
لدول  �لإج��م��ال��ي��ة  �لقت�ضادية  �لتنمية 
منطقتنا و�ضرورة وجود وظيفة �لتاأمني 
�آلية  هو  �لتاأمني  �أن  باعتبار  �حلمائية  
حت��وي��ل �لأخ��ط��ار م��ن �مل��وؤم��ن عليه �ىل 

�ضركة �لتاأمني .

)املعايري العاملية (
و�أو�ضح خالد بن حممد  �لبادي �أن نظام 
�لإ�ضر�ف و�لرقابة على �لتاأمني بنوعيه 
جمل�ض  ب��دول  �لتكافلي(   / )�لتقليدي 
�أن يحقق  �لتعاون �خلليجي قد ��ضتطاع 
لال�ضر�ف  �ل��ع��امل��ي��ة  ب��امل��ع��اي��ري  �لل���ت���ز�م 
و�ل�����رق�����اب�����ة م�����ن خ�������الل �ل���ت���ع���دي���الت 
�لت�ضريعية �ملتالحقة ومو�كبة �لتطور�ت 
 ، و�لرقابة  �لإ�ضر�ف  �أ�ضاليب  يف  �لعاملية 
و�لرقابة  �ل���ض��ر�ف  هيئات  قامت  حيث 
بجهود  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  بدول 
�لأخ���رية يف ظل  �ل�ضنو�ت  مكثفة خ��الل 
�لتحرر  �ضيا�ضات  �لأ�ضو�ق و تطبيق  فتح 
و�ليوم فاإننا على علم بالدور �لهام �لذى 
على  و�لرقابة  �لإ�ضر�ف  هيئات  به  تقوم 
ودمي��ومة  ��ضتمر�ر  �ضم�ان  يف  �لتاأمني 
للوقوع  وجتنبه��ا  �ل��ت��اأم��ي��������ن  �ض��رك��ات 
خ���ضائر  نتي��جة  و�مل�����ض��اع��ب  �مل�ضاكل  يف 
�أهمها  وم���ن   . �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ه  حم��افظ�ه�ا 
للتق��ارير  �ل��ت��اأم��ي��������ن  �ض��رك��ات  تقدي��م 
و�لح�����ض��ائ��ي��ات  �ل��دوري��������ة و�ل��ت��ي تق��وم 
و�لرقابة  �لإ����ض���ر�ف  هيئة  خ��الل��ه��ا  م��ن 
تكوين  م���ن  مي��ك��ن��ه��ا  ح��ي��ث  بتحلي��له��ا 
�ل�ض�رك��ات  ه����ذه  و���ض��������ع  ع���ن  ت�����ض��������ور 
م��الية  م�ض��اعب  يف  وق��وع��ها  و�مك��انية 
مه��م  دور  وه��������ذ�  �ل�ضي��ولة  يف  عج��ز  �أو 
حق��وق  ك��ذل��ك  ت�ضمن  �ل��ت��ي  للهيئ��ات 

حم��لة �لوث��ائق و�مل�ضتفي��دي�ن. 

•• اأبوظبي-الفجر:  

ي�ضر �ضوق �أبوظبي �لعاملي، �ملركز �ملايل 
�لإع���الن عن بدء  �أبوظبي،  �ل��دويل يف 
�أبوظبي  �ضوق  حتكيم  مركز  يف  �لعمل 
�ل��ع��امل��ي �م�������ض �لأرب�����ع�����اء، ح��ي��ث ميثل 
�مل���رك���ز  م��ن�����ض��اأة  خم��ت�����ض��ة ب���اج���ر�ء�ت 

تعاون بني »ات�ضالت« و»�ضايج« لتقدمي 
حلول حما�ضبية لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة

•• دبي -وام:

�لأو�ضط”  �ل�ضرق  “�ضايج  مع  ��ضرت�تيجية  �تفاقية  “�ت�ضالت”  عقدت 
�لكامل مع  �ملحا�ضبية �لتي حتقق �لمتثال  “�ضايج”  بهدف تقدمي حلول 

�ضريبة �لقيمة �مل�ضافة �خلا�ضة بال�ضركات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة.
وميكن لعمالء “�ت�ضالت” من �ل�ضركات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة - من خالل 
للمحا�ضبة �ل�ضحابية لل�ضركات  “�ضايج”  �لتفاقية - �ل�ضرت�ك يف خدمة 
و�لتي مت �عتمادها من قبل �لهيئة �لحتادية لل�ضر�ئب يف �لدولة �إذ ت�ضاعد 
�حللول �ل�ضحابية �ملرنة �لتي تقدمها “�ضايج” خمتلف �ل�ضركات على �إد�رة 

مو�ردها �ملالية بفعالية و�لتحكم ب�ضيولتها �لنقدية.
قطاع  رئي�ض  �أجن����الد�  �ضلفادور  “�ت�ضالت”  ج��ان��ب  م��ن  �لتفاقية  وق��ع 
كر�مب  بلري  �ضايج  وقعها عن  فيما   .. “�ت�ضالت”  �لأعمال يف جمموعة 
رئي�ض “�ضايج” وذلك على هام�ض فعاليات �أ�ضبوع جيتك�ض للتقنية 2018 
�ل�ضركة  �ضايج  بالتعاون مع   - �ملنا�ضبة  بهذه   - �أجن��الد�  �ضلفادور  . ورح��ب 
خدمات  �أف�ضل  لتقدمي  �ضعيا  �ل�ضحابية  �لأع��م��ال  �إد�رة  حلول  يف  �ل��ر�ئ��دة 
�ملحا�ضبة �ل�ضحابية لعمالء �ت�ضالت من �ل�ضركات �ل�ضغرية و�ملتو�ضطة.. 
بجعل  �ل�ضرت�تيجي  �ل��ه��دف  م��ع  تن�ضجم  �ل�ضر�كة  ه��ذه  �أن  �إىل  م�ضري� 
“�ت�ضالت” �ضركة متكاملة يف تقدمي حلول وخدمات تكنولوجيا �ملعلومات 
�خلدمات  جم��ال  يف  لعمالئها  �ملف�ضل  �ل��ت��ج��اري  و�ل�ضريك  و�لت�����ض��الت 
مبختلف  �ل�ضركات  م�ضاعدة  على  “�ضايج”  �ضركة  وحت��ر���ض  �ل�ضحابية. 
يف  �لكربى  �ملوؤ�ض�ضات  �إىل  وو�ضول  �لنا�ضئة  �ل�ضركات  من  ب��دء�  �أحجامها 
�ملعتادة وحتى ك�ضوفات  �ملالية  �لتعامالت  باأعمالها من  �إد�رة كل ما يتعلق 

�لرو�تب و�ملو�رد �لب�ضرية.

باأحدث  جم��ه��زة   و�لتحكيم  �ل�ضتماع 
�لبنية  تعزيز  على  �ضيعمل  �لتقنيات. 
منطقة  يف  �ل���دويل  للتحكيم  �لتحتية 
من  �إفريقيا  و�ضمال  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق 
خالل تقدمي �أف�ضل �خلدمات و�ملر�فق 
�لتي �ضرتتقي مبعايري ف�ض �لنز�عات 
�لثقة  م�ضتوى  م��ن  وت��رف��ع  �ل��ت��ج��اري��ة 

على  �ملتز�د  �لطلب  وتلبية  �ملنطقة،  يف 
لالأطر�ف  �لأرج����ح  ك��اخل��ي��ار  �لتحكيم 

حلل نز�عاتهم �ملدنية و�لتجارية.
يوفر مركز حتكيم �ضوق �أبوظبي �لعاملي، 
�ل���و�ق���ع يف �مل��ن��ط��ق��ة �مل��ال��ي��ة �حل����رة يف 
�أبوظبي، مر�فق ��ضتماع مزودة باأحدث 
لكافة  �لعاملية،  �ملعايري  ذ�ت  �لتقنيات 
�لنز�عات  ف�ض  يف  �ل��ر�غ��ب��ة  �لأط����ر�ف 
عن طريق �لتحكيم �أو �لو�ضاطة وذلك 
�أي وقت.  ويف  �ل��ع��امل  �أي مكان يف  م��ن 
وي�ضتقبل مركز �لتحكيم كافة �لطلبات 
�لتحكيم  م��وؤ���ض�����ض��ة  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  بغ�ض 
بالتو�فق  وذل���ك  �ل��ن��ز�ع  على  �مل�ضرفة 
�لعاملي لتلبية  �أبوظبي  مع توجه �ضوق 
جمتمعي  ومتطلبات  �حتياجات  كافة 

�لأعمال و�لقانون.
ويف هذه �ملنا�ضبة، علق معايل �أحمد بن 
علي �ل�ضايغ، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �ضوق 
مركز  “يعزز  ق��ائ��اًل:  �لعاملي،  �أبوظبي 
مكانة  �ل��ع��امل��ي  �أب��وظ��ب��ي  ���ض��وق  حتكيم 
�أبوظبي على �خلارطة �لعاملية كوجهة 

��ضرت�تيجية خلدمات �لتحكيم جتذب 
�ل�ضركات ورو�د �لأعمال من كافة �أنحاء 
�ل��ع��امل. ف���اإن م��ن ���ض��اأن خ��دم��ات �ملركز 
يف  و�ل�ضتثمار  �لأع��م��ال  فر�ض  تعزيز 

�ملنطقة.«
�أ�ضافت ليند� فيتز-�ألن،  ومن جانبها 
�لرئي�ض �لتنفيذي ملحاكم �ضوق �أبوظبي 

“ي�ضعدنا �فتتاح مركز حتكيم  �لعاملي: 
�ل����ذي �ضيعزز  �ل��ع��امل��ي  �أب��وظ��ب��ي  ���ض��وق 
م��ن ج��دي��د �ل����دور �ل���ري���ادي لأبوظبي 
كربى  م�ضاف  يف  وي�ضعها  �ملنطقة  يف 
مر�كز �لتحكيم يف �لعامل. و�أود �لإ�ضارة 
�لتحكيم يف �ضوق  ق��ر�ر�ت  �إن كافة  �إىل 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي م��ع��رتف ب��ه��ا وقابلة 
م���ن مر�كز  �ل��ك��ث��ري  ك��م��ا يف  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
مبوجب  وذل�����ك  خ����رى  �لأ  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
قو�نني  ل��و�ئ��ح  و�إن  ن��ي��وي��ورك  �تفاقية 
�ليون�ضرت�ل  قانون  �ل�ضوق مبنية على 
�ل�����ن�����م�����وذج�����ي ل����ك����ن م������ع ت����ع����دي����الت 
�حتياجات  تلبي  معا�ضرة  وحت�ضينات 
وم��ت��ط��ل��ب��ات جم��ت��م��ع �ل��ت��ح��ك��ي��م. وقد 
�أبوظبي �لعاملي يحتل مكانة  بات �ضوق 
�حتياجات  دع����م  م���ن  مت��ك��ن��ه  مم���ي���زة 
�مل�ضتخدمني كونه ي�ضم �ضلطة حماكم 
ومدنية  جت��اري��ة  ق��و�ن��ني  ذ�ت  م�ضتقلة 
�إىل  ر�ئ���دة  و���ض��رك��ات حم��ام��اة  م�ضتقلة 
و�لو�ضاطة  �ل��ت��ح��ك��ي��م  م���ر�ف���ق  ج��ان��ب 

�جلديدة.«

�ضلطان املن�ضوري : قطاع التاأمني االإماراتي �ضيحافظ 
على حتقيق معدالت منو مرتفعة يف ال�ض�نوات املقبلة 

خالد البادي : التطورات االقت�ضادية العاملية تفر�س 
�ض�رورة اإيج�اد كي��ان تاأمين�ي خليج�ي موح�د وق�����وي

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/3707

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/10/22 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده �ضن�ضري انرتنا�ضيونال ري�ضتورانت �س ذ م م فرع  او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                             الو�ضف         �ضعر التقييم  

                                        معدات مطبخ             7،400 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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مدينة دبي لالإنرتنت ت�ضت�ضيف املركز الرو�ضي الأول من نوعه
 لالبتكارات الرقمية وتكنولوجيا الت�ضالت واملعلومات خارج رو�ضيا

خالل موؤمتر القادة يف مدينة كان الفرن�ضية

»�ضروق« حت�ضل على جائزة »التميز يف اجلودة« مبهرجان الأعمال العاملي 2018

•• دبي-الفجر: 

وق��ع��ت م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رتن��ت، جممع 
�مل��ت��خ�����ض�����ض مبجال  �ل���ر�ئ���د  �لأع����م����ال 
�لتكنولوجيا يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط، 
�م�ض مذكرة تفاهم مع مركز �لت�ضدير 
�لرو�ضي  �مل��رك��ز  �إن�ضاء  بهدف  �ل��رو���ض��ي، 
وتكنولوجيا  �لرقمية  لالبتكار�ت  �لأول 
يف  رو�ضيا  خ��ارج  و�لت�����ض��الت  �ملعلومات 
دبي. ويقام �ملركز على م�ضاحة 20 �ألف 
قدم مربعة د�خل مدينة دبي لالإنرتنت، 
رو�ضية  م��ر�ك��ز  لأرب��ع��ة  ب��اك��ورة  وي�ضكل 
�إن�ضائها، و�أول  عاملية يجري �لعمل على 
�لتز�م ��ضتثماري من هذ� �حلجم و�لنوع 

خارج رو�ضيا. 
جيتك�ض  �أ�ضبوع  خ��الل  �لتفاقية  ووق��ع 
�ملدير  �مل���ال���ك،  ع��م��ار   2018 للتقنية 
�لتنفيذي ملدينة دبي لالإنرتنت ومدينة 
�لرو�ضي،  �جل��ان��ب  وم��ن  للتعهيد،  دب��ي 
د�ئ���رة دعم  ك��وروف��اي��ي��ف، رئي�ض  م���ار�ت 
مركز  يف  �ملعلومات  تكنولوجيا  ت�ضدير 
�آل  مالك  بح�ضور  �ل��رو���ض��ي،  �لت�ضدير 

ملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  م���ال���ك 
تيكوم، و�ضالح �لعارو�ض، رئي�ض جمل�ض 
�لأع���م���ال �ل��رو���ض��ي يف دب���ي و�لإم������ار�ت 
�ملدير  ����ض���ي���ح���ا،  وحم���م���د  �ل�������ض���م���ال���ي���ة، 
�لرو�ضي  �لأع����م����ال  مل��ج��ل�����ض  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�لرئي�ض  �ل�ضمالية  و�لإم����ار�ت  دب��ي  يف 
لالبتكار�ت  �لرو�ضي  للمركز  �لتنفيذي 
�ملعلومات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  �ل���رق���م���ي���ة 

و�لت�ضالت.
زيارة  �أعقاب  يف  �لتفاقية  توقيع  وياأتي 
ق���ام ب��ه��ا يف وق���ت ���ض��اب��ق م��ن ه���ذ� �لعام 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل 
�لقائد  �أب��و ظبي نائب  نهيان، ويل عهد 
�لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة، ملدة يومني �إىل 
�لعالقات  ��ضتعر��ض  مت  حيث  رو���ض��ي��ا، 
�لتعاون  ���ض��ب��ل  وم��ن��اق�����ض��ة  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة، 
�تفاقية  ع��ل��ى  و�ل���ت���وق���ي���ع  و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق، 
�ضر�كة ��ضرت�تيجية بني دولتي �لإمار�ت 

ورو�ضيا �لحتادية.
ويف معر�ض تعليقه على �لتفاقية، قال 
عمار �ملالك: “ لطاملا �رتبطت �لإمار�ت 
ورو�ضيا بعالقات �قت�ضادية مميزة طو�ل 

دبي  ملدينة  وبالن�ضبة  �لزمن،  من  عقود 
�ملركز  فاإن �ختيارنا من قبل  لالإنرتنت 
له  �أول مركز  لنكون  للت�ضدير  �لرو�ضي 
خارج رو�ضيا، مبثابة �ضهادة على �لتعاون 
�لقائمة  �ل��وث��ي��ق��ة  و�ل���ع���الق���ة  �ل���ق���وي، 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن. وك��اأك��رب م��رك��ز وجممع 
�لتكنولوجيا  جم�����ال  يف  ل��ل��م��ب��دع��ني 
باملنطقة، حتر�ض مدينة دبي لالإنرتنت 
��ضرت�تيجية  دع����م  ع��ل��ى  د�ئ�����م  ب�����ض��ك��ل 
�لتكنولوجيا،  جم��ال  يف  لالبتكار  دب��ي 
مل�ضاعدة  ع��م��ل��ي،  و�ق����ع  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
�لتحول  روؤيتها نحو  �لإم��ارة يف حتقيق 
و�ضيعمل  �ل��ع��امل.  يف  م��دي��ن��ة  �أذك����ى  �إىل 
�لرقمية  ل��الب��ت��ك��ار�ت  �ل��رو���ض��ي  �مل��رك��ز 
يف  و�لت�����ض��الت  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�لإمار�ت جنباً �إىل جنب مع �ضائر مر�كز 
�لب��ت��ك��ار �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف م��دي��ن��ة دبي 
لالإنرتنت على دعم جهود �مل�ضي قدماً 

يف حتقيق روؤية دبي �مل�ضتقبلية«.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م����ار�ت ك��وروف��اي��ي��ف ، 
تكنولوجيا  ت�ضدير  دع��م  د�ئ���رة  رئي�ض 
�لرو�ضي:  �لت�ضدير  مركز  يف  �ملعلومات 

مثيل  ل  وخ��ط��ط  ب���روؤي���ة  دب���ي  “تتميز 
�أذكى  �إىل  بالتحول  هدفها  لتحقيق  لها 
باأن  ثقة  على  ونحن  �ل��ع��امل،  يف  مدينة 
�لرو�ضية  �مل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ق��ط��اع 
ق����ادر ع��ل��ى �مل�����ض��اه��م��ة �إىل ح��د ك��ب��ري يف 
للعالقات  ن��ظ��ر�ً  �ل���روؤي���ة،  ت��ل��ك  حتقيق 
�ل��وث��ي��ق��ة �ل��ق��ائ��م��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن منذ 
زم��ن بعيد، و�إج���ر�ء�ت �لأع��م��ال �مل�ضرية 
�لتي �عتمدتها دبي، و�لبيئة  و�لب�ضيطة 
�لتي متيزت بها يف رعاية وتعزيز �لأفكار 
�ملمار�ضات،  و�أف�������ض���ل  �مل��ع��رف��ة  وت���ب���ادل 
رئي�ضية  دو�فع  �ضكلت مبجموعها  و�لتي 
لختيارنا مدينة دبي لالإنرتنت كوجهة 
�لأربعة  �لتكنولوجية  م��ر�ك��زن��ا  لأوىل 

�لتي نعتزم �إن�ضاءها خارج رو�ضيا«.
�ل�ضركات  “ت�ضكل  م�������ار�ت:  و�أ�����ض����اف 
من   83% ن�ضبة  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية 
تتبعه  �لذي  �لنهج  �أ�ضهم  وقد  عمالئنا، 
�ضركاء  دع��م  ل��الإن��رتن��ت يف  دب��ي  مدينة 
�أعمالها من �ملوؤ�ض�ضات �لكبرية و�لنا�ضئة 
على حد �ضو�ء يف م�ضاعدتنا على �تخاذ 
لالبتكار�ت  م��رك��ز  �أول  ب��اإن�����ض��اء  ق��ر�رن��ا 

�ملعلومات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  �ل���رق���م���ي���ة 
و�لت�ضالت خارج رو�ضيا فيها«. 

�لرو�ضي  �مل��رك��ز  �إن�����ض��اء  �إىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
وتكنولوجيا  �ل���رق���م���ي���ة  ل���الب���ت���ك���ار�ت 
نوعه،  �لأول من  و�لت�ضالت  �ملعلومات 
�ملركز  ب��ني  �مل��وق��ع��ة  �لت��ف��اق��ي��ة  ت�ضتمل 
دبي  م��دي��ن��ة  وب���ني  للت�ضدير  �ل��رو���ض��ي 
تنفيذ جم��م��وع��ة من  ع��ل��ى  ل��الإن��رتن��ت 
للتو�ضع  �مل�ضرتكة  و�لفعاليات  �لأن�ضطة 
�لرو�ضية  �ملعلومات  تكنولوجيا  باأعمال 

يف �ملنطقة.
و�ح���د�ً  للتقنية  جيتك�ض  �أ���ض��ب��وع  وي��ع��ّد 
من �أهم �ملعار�ض �لتكنولوجية و�أكربها 
ت����اأث����ري�ً ع��ل��ى م�����ض��ت��وى �ل����ع����امل، حيث 
جن���ح ع��ل��ى م����دى �ل�����ض��ن��ني �مل��ا���ض��ي��ة يف 
من  ومتنوع  عري�ض  جمهور  ��ضتقطاب 
�ملعلومات،  تكنولوجيا  ق��ط��اع  حم��رتيف 
و�مل�ضتهلكني  و�ل���ط���الب  و�مل��ت��ح��م�����ض��ني، 
عام  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ق���ام  و�ل���ت���ج���ار. 
للتقنية  جيتك�ض  �أ���ض��ب��وع  م��ن   2018
�أكتوبر يف  و19   14 �لفرتة بني  خالل 

مركز دبي �لتجاري �لعاملي.

•• ال�صارقة-الفجر:

لال�ضتثمار  �ل�������ض���ارق���ة  ه���ي���ئ���ة  ف�������ازت 
“�لتميز يف  بجائزة  )�ضروق(  و�لتطوير 
�لعاملي  �لأعمال  مهرجان  من  �جلودة” 
�لقت�ضادي  �حل������دث   ،2018 ل���ع���ام 
“قمة  ��ضت�ضافته  �ل��ذي  �لأب���رز،  �لعاملي 
كان  مدينة  يف  �جل��اري  �أكتوبر  �لقادة” 

�لفرن�ضية.
مدير  �لعجلة،  م���رو�ن  �جل��ائ��زة  وت�ضلَم 
�ل�ضارقة  م��ك��ت��ب  يف  �ل���ض��ت��ث��م��ار  ت��روي��ج 
)��ضتثمر  �ملبا�ضر  �لأجنبي  لال�ضتثمار 
كبار  م��ن  نخبة  بح�ضور  �ل�����ض��ارق��ة(،  يف 
ورجال  و�ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني،  �ل�ضيا�ضيني 
�ل�ضركات  و�أ�ضحاب  و�لفنانني  �لأعمال 

و�مل�ضاريع �لتجارية �ملبتكرة.
)�ضروق(  تقدير�ً جلهود  �جلائزة  وتاأتي 
�مل����ن����ت����دي����ات و�ل���ف���ع���ال���ي���ات  ت���ن���ظ���ي���م  يف 
�ل�����ض��وء على  ت�ضِلط  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ض��ادي��ة 
�لتوجهات  و�أح�������دث  �ل���ت���ط���ور�ت  �آخ�����ر 
�ل�ضتثمارية  و�ل��ف��ر���ض  �لق��ت�����ض��ادي��ة 
�لكامنة يف �لأ�ضو�ق �لعاملية، ومن �أبرزها 
�لأجنبي  لال�ضتثمار  �ل�ضارقة  “منتدى 

�ملبا�ضر«.
وقال �ضعادة مرو�ن بن جا�ضم �ل�ضركال، 
�ل���رئ���ي�������ض �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل������)������ض�����روق(: 
�جلودة  يف  �ل��ت��م��ي��ز  ب��ج��ائ��زة  “فخورون 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أ�ضبوع  فعاليات  يف  م�ضاركته  �إط���ار  يف 
جناح  �ضمن   2018 للتقنية  جيتك�ض 
�أبوظبي  �ضوق  ك�ضف  �أبوظبي،  حكومة 
�لر�ئد  �مل��ايل  �ل�ضوق  �مل��ال��ي��ة،  ل����الأور�ق 
يف �ملنطقة �لنقاب عن من�ضته �لرقمية 
و�ملز�يا  “�ضهمي”،  �جلديدة  �ملتكاملة 
تقدمي  لناحية  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة 
للم�ضتثمرين،  �ل��رق��م��ي��ة  �خل����دم����ات 
لت�ضكل من�ضة متكاملة توفر �خلدمات 
�لدخول  بالتكامل مع من�ضة  �لرقمية 
 »SMARTPASS« �ل������ذك������ي 

ومبادرة �حلكومة �ملتكاملة.
لالأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  من�ضة  ومتكن 
“�ضهمي”  �جل��دي��دة  �ملتكاملة  �مل��ال��ي��ة 
�مل�ضتثمرين من �حل�ضول على �لعديد 
�أبرزها  م��ن �خل��دم��ات �ل��رق��م��ي��ة وم���ن 
�جلمعيات  يف  �ل��ت�����ض��ج��ي��ل  خ����دم����ات 
عن  �للكرتوين  و�لت�ضويت  �لعمومية 
ب��ع��د، وت��وف��ري ك��ت��ال��وج خ��دم��ة موحدة 
رقم  �إ���ض��د�ر  وخا�ضية  للم�ضتثمرين، 
�خلا�ضة  �لبيانات  وحت��دي��ث  م�ضتثمر 
�ل�ضتعالم  و�إم��ك��ان��ي��ة  ب��امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن، 
ع��ن �لأرب����اح و�ل���ض��ت��ف�����ض��ار�ت �ملرتبطة 
جانب  �إىل  �لأول��ي��ة،  �لكتتاب  بعمليات 

ونعتربها  )�ضروق(  عليها  ح�ضلت  �لتي 
بيننا  �مل�����ض��رتك  للعمل  ت��ك��رمي  مب��ث��اب��ة 
وب���ني ك��اف��ة �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ض�����ض��ات �لتي 
�لقت�ضادي  �مل�ضهد  ت�ضكيل  يف  �ضاهمت 
ودليل  �ل�ضارقة،  �إم��ارة  يف  و�ل�ضتثماري 
�لقت�ضادية  �ل�����ض��ي��ا���ض��ات  ف��ع��ال��ي��ة  ع��ل��ى 
وتوزيع  �لقطاعات  تنويع  �إىل  �لر�مية 
�ل��ن��م��و �ل�ضامل  ي��خ��دم  �مل����ال مب���ا  ر�أ������ض 

و�ملتو�زن يف �لإمارة«.  
بهذ�  نحتفل  “�إذ  �ل�����ض��رك��ال:  و�أ����ض���اف 
و�حد  يف  حققناه  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح 
�لقت�ضادية  �لفعاليات  و�أق��وى  �أب��رز  ما 
�ل���ع���امل���ي���ة، ن���وؤك���د جم������دد�ً �ل���ت���ز�م���ن���ا يف 
)�ضروق( بدورنا يف بناء م�ضتقبل مزدهر 

وم�����ض��ت��د�م ل��ل�����ض��ارق��ة ودول�����ة �لإم������ار�ت 
مو��ضلة  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�قت�ضادية  �ضبكة عالقات  بناء  نهجنا يف 
�ل�ضارقة  مكانة  وتعزيز  متميزة،  دولية 
�لقت�ضادية  �ل����ع����امل  خ���ري���ط���ة  ع���ل���ى 

و�ل�ضياحية«. 
وتعد �جلائزة هي �لأحدث �ضمن �ضل�ضلة 
�جل��و�ئ��ز �ل��ت��ي ف���ازت بها )���ض��روق( منذ 
يوؤكد  م��ا   ،2009 �ل��ع��ام  يف  تاأ�ضي�ضها 
للهيئة وجن��اح��ه��ا يف  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ق��دي��ر 
جميع  يف  �جل���ودة  معايري  �أع��ل��ى  تنفيذ 
تقدمها  �ل���ت���ي  و�خل�����دم�����ات  �مل���ن���ت���ج���ات 
ل�ضركائها �لتجاريني و�أ�ضحاب �مل�ضلحة 
بر�مج  تبنيها  �إىل  �إ���ض��اف��ًة  وع��م��الئ��ه��ا، 

حتويل �لأور�ق �ملالية، و�إ�ضد�ر تقارير 
لتقارير  ���ض��ام��ل��ة  �مل�����ض��ت��ث��م��ر  حم��ف��ظ��ة 
�لتد�ول،  وت��ق��ري��ر  �مل�ضتثمر،  �أر����ض���دة 
�مل��ودع��ة وغ��ريه��ا من  وتقرير �لأ���ض��ه��م 

�لتقارير �لأخرى.
و�أكد ر��ضد �لبلو�ضي، �لرئي�ض �لتنفيذي 
�أهمية  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  ل�ضوق 
�ملتكاملة  �لرقمية  “�ضهمي”  من�ضة 
�ضاملة  ب��ي��ان��ات  ل��ق��اع��دة  �ل��ت��اأ���ض��ي�����ض  يف 
كافة  و�أمت��ت��ة  وت��وف��ري  للم�ضتثمرين، 
�مل�ضتثمرين،  ع��الق��ات  �إد�رة  خ��دم��ات 
طريقة  يف  ج���ذري���اً  حت����وًل  ي�ضكل  مم��ا 
لالأور�ق  �أبوظبي  �ضوق  خدمات  توفري 
مب�ضتوى  و�لرتقاء  للمتعاملني  �ملالية 

ر�ضاهم عنها.
�أبوظبي  �ضوق  “�ضمم  �لبلو�ضي:  وقال 
’�ضهمي‘  م��ن�����ض��ة  �مل���ال���ي���ة  ل����������الأور�ق 
�ل���رق���م���ي���ة �مل���ت���ك���ام���ل���ة، ل��ت��ن�����ض��ج��م مع 
حتقي������ق  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ت��وج��ه��ات 
نوعية  نقلة  و�إح��د�ث  �لرقمي  �لتحول 
�جليل  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  و�ض������املة 
على  �ملن�ضة  هذه  تعمل  حيث  �جلديد، 
رفع جودة �لبيانات �مل�ضتخدمة لتقدمي 

�خلدمة..
 كما توفر �جلهد و�لوقت على موظفي 
خدمة �ملتعاملني، وتقلل من �ملتطلبات 

�لوثائق،  باأر�ضفة  �خلا�ضة  �لت�ضغيلية 
للوقت  �لأمثل  �ل�ضتخد�م  يحقق  مما 

و�جلهد و�ملو�رد �ملالية.« 
لت�ضكل  �ل��رق��م��ي��ة  �ملن�ضة  ت��ط��وي��ر  ومت 
�خلدمات  ل��ت��ق��دمي  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن�����ض��ة 
قنو�ت  خم��ت��ل��ف  وع���رب  للم�ضتثمرين 
�خل���دم���ة، ���ض��ام��ل��ة ل�����ض��ب��ك��ة �لإن���رتن���ت، 
و�ل��ه��و�ت��ف �مل��ح��م��ول��ة، ب��الإ���ض��اف��ة �إىل 

�لنافذة �لذكية. 
�ضوق  “يو��ضل  �ل��ب��ل��و���ض��ي:  و�أ�����ض����اف 
�ل�ضعي  �مل���ال���ي���ة  ل����������الأور�ق  �أب����وظ����ب����ي 
وفق  �لتقنية  �لتحتية  ببنيته  لالرتقاء 
يف  �لعاملية  و�ملعايري  �ملمار�ضات  �أف�ضل 

لتعزيز  �ل��ه��ادف��ة  و�ل��ت��ط��وي��ر  ل��ل��ت��دري��ب 
�لتو��ضل  ع��ن  ف�ضاًل  موظفيها،  ك��ف��اءة 
و�ل�ضركات  �مل���وؤ����ض�������ض���ات  م����ع  �مل�����ض��ت��م��ر 
�لعامل بهدف  �لتجارية يف خمتلف دول 

تبادل �لتجارب و�خلرب�ت.
وك��ان��ت )���ض��روق( ف��ازت خ��الل �ل�ضنو�ت 
�ملحلية  �جل��و�ئ��ز  م��ن  بالعديد  �ملا�ضية 
و�ل���ع���امل���ي���ة، مب����ا يف ذلك  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة 
�أف�����ض��ل وكالة  ح�����ض��ول��ه��ا ع��ل��ى ج���ائ���زة 
لرتويج �ل�ضتثمار على م�ضتوى �ل�ضرق 
�لأو�ضط على مد�ر ثالثة �أعو�م متتالية، 
حيث نالت �لهيئة �جلائزة �أف�ضل وكالة 
�ملبا�ضر  �لأج��ن��ب��ي  �ل���ض��ت��ث��م��ار  ل���رتوي���ج 
و2015  و2014   2013 ل���الأع���و�م 
و�ضمال  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  م�ضتوى  على 
�لعاملية  �جل��و�ئ��ز  �ضمن  وذل��ك  �أفريقيا 
فازت  كما  �ل�ضتثمار.  وك���الت  لأف�����ض��ل 
�لعربية  �مل��ن��ظ��م��ة  ب���ج���ائ���زة  )�����ض����روق( 
 2015 لعام  �لجتماعية  للم�ضوؤولية 
�حلكومي  لالت�ضال  �ل�����ض��ارق��ة  وج��ائ��زة 

لعام 2017.
وت��وف��ر ق��م��ة �ل��ق��ادة من�ضة ف��ري��دة من 
للتو��ضل  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل�����ض��رك��ات  ن��وع��ه��ا 
�ملمار�ضات  و�أف�����ض��ل  �خل�����رب�ت  وت���ب���ادل 
ملنتجاتها  و�ل��رتوي��ج  �ل�ضركات  �إد�رة  يف 
و�لنقا�ضات  �لق�ضايا  وط��رح  وخدماتها، 
و�لو�ضائل  �حللول  �أف�ضل  �إىل  للو�ضول 

�ملالية وتوجهات  �لأور�ق  �أ�ضو�ق  جمال 
�لرقمي،  �لتحول  يف  �أبوظبي  حكومة 
�مل�ضتثمرين  ت��ط��ل��ع��ات  ل��ت��ب��ي��ة  وذل�����ك 
ومو�كبة �لتقدم �لرقمي �لذي ي�ضهده 
’�ضهمي‘  من�ضة  �ضتتيح  حيث  �ل��ع��امل، 
ب���ن���اء ق���اع���دة ب���ي���ان���ات ع��ال��ي��ة �جل����ودة 
للم�ضتثمرين، وحتقق �لربط و�لتكامل 
م��ع خمتلف �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة، عرب 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة، مم��ا ل  منظومة �حل��ك��وم��ة 
�ملزيد  تقدمي  �مل�ضتثمرين  من  يتطلب 

من �لوثائق �لورقية.«
�لرقمية  “�ضهمي”  م��ن�����ض��ة  وت���وف���ر 
�مل��ت��ك��ام��ل��ة خ����دم����ات م����وح����دة، وت�����زود 
متكامل  و�ح�������د  ب���ن���ظ���ام  �مل���ت���ع���ام���ل���ني 
يقلل  مم��ا  �ليومية،  عملياتهم  لإد�رة 
ل�ضتكمال  �ل���ب�������ض���ري  �ل���ت���دخ���ل  م����ن 
ت��ق��دمي �خل���دم���ات، وي��ع��زز م��ن �ضرية 
�لأمر  �ملتعاملني،  بيانات  وخ�ضو�ضية 
�ل����ذي ي��رت��ق��ي ب�����دوره ب��ك��ل م���ن جودة 
�ملتعاملني،  وجتربة  �خل��دم��ات  وك��ف��اءة 
�لتقنيات  �أف�����ض��ل  توظيف  ع��رب  وذل���ك 
و�ل�ضرعة  بالكفاءة  تت�ضم  �لتي  �ملبتكرة 
و�ل���ض��ت��ب��اق��ي��ة، وحت��ق��ي��ق �أع��ل��ى درجات 
�لتزوير  عمليات  ت��ف��ادي  ع��رب  �لأم����ان 
عند طلب �لوثائق. ومت تطوير �ملن�ضة 
متكاملة  م��ن�����ض��ة  ل��ت�����ض��ك��ل  �ل���رق���م���ي���ة 

�لتجارية،  �لعمليات  لتح�ضني  �ملمكنة 
د�ئمة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  م��ن�����ض��ة  ت��ع��ت��رب  ك���م���ا 
للتعاون �لدويل �لقت�ضادي و�لأكادميي 
�ل�ضارقة  هيئة  وت�ضعى  �ل��ث��ق��اف��ات.  ب��ني 
ل��ال���ض��ت��ث��م��ار و�ل��ت��ط��وي��ر )����ض���روق( �إىل 
تعزيز مكانة �ل�ضارقة وتطويرها كوجهة 
وت�ضهيل  و�ضياحية،  ��ضتثمارية وجتارية 
ربط  خ��الل  م��ن  �ل�ضارقة  يف  �ل�ضتثمار 
ورجال  �ل�ضركات  و�أ�ضحاب  �مل�ضتثمرين 
�لأعمال بالفر�ض �ل�ضتثمارية �ملنا�ضبة، 
�أف�����ض��ل �ملعايري  ف�����ض��اًل ع��ن �ع��ت��م��اده��ا 
�لدولية يف تقدمي �خلدمات �لتي ت�ضاعد 
على جذب �مل�ضتثمرين من �ملنطقة ومن 

جميع �أرجاء �لعامل.

للم�ضتثمرين  �خل�����دم�����ات  ل���ت���ق���دمي 
�ضاملة  �خلدمة،  قنو�ت  خمتلف  وعرب 
�ملحمولة،  و�لهو�تف  �لإنرتنت،  ل�ضبكة 

بالإ�ضافة �إىل �لنافذة �لذكية.
�أبوظبي  ���ض��وق  �أن  �إىل  �لإ����ض���ارة  جت��در 
�ضابقة  ���ض��ج��ل  ق����د  �مل���ال���ي���ة  ل��������الور�ق 
ل�����ض��وق مايل  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  ت��ع��د 
و�ضمال  �لأو����ض���ط  �ل�����ض��رق  منطقة  يف 
ت�ضني  �لبلوك  تقنية  ي��وظ��ف  �أفريقيا 
�لإل����ك����رتوين  “�لت�ضويت  خ���دم���ة  يف 
ك��م��ا وقع  �ل��ع��م��وم��ي��ة،  يف �جل��م��ع��ي��ات 
مذكرة   2018 ع��ام  ب��د�ي��ة  يف  �ل�ضوق 
�ملالية  �لت�����ض��الت  جمعية  م��ع  تفاهم 
»�ضويفت« و7 من  �لبنوك  �لعاملية بني 
كربيات �ضركات �لإيد�ع و�لقيد �ملركزي 
�لعاملية لو�ضع �أ�ض�ض للعمل �مل�ضرتك يف 
يف  ت�ضني  �لبلوك  تقنية  تطبيق  جم��ال 
�أ�ضو�ق  وت��ع��ام��الت  �ل���ت���د�ول  ع��م��ل��ي��ات 
توقيع  ج��ان��ب  �إىل  �لأم��������و�ل،  روؤو�������ض 
�ل�ضوق موؤخر�ً على �تفاقية �ضر�كة مع 
»�إكويت�ضني«  �ملالية  �لتكنولوجيا  �ضركة 
ع�ضوية  �إىل  مبوجبها  ين�ضم  و�ل��ت��ي 
جمموعة �لعمل �لتي �أ�ض�ضتها �ل�ضركة، 
بهدف تطوير جمالت تطبيق تقنيات 
و  ت�ضني  �ل��ب��ل��وك  �لرقمية  �لتعامالت 

تعزيز كفاءة �لأ�ضو�ق �ملالية.

تفاهم بني » اأرا�ضي دبي« و»تنظيم الت�ضالت« 
لتنظيم الإعالنات العقارية يف الإمارة

•• دبي-وام:

�لعامة  �لهيئة  وقعت د�ئ��رة �لأر��ضي و�لأم��الك يف دبي مذكرة تفاهم مع 
وو�ضع  �لعقارية  �لإع��الن��ات  تنظيم  �إىل  تهدف  �لت�ضالت  قطاع  لتنظيم 

معايري و�إجر�ء�ت و�ضو�بط و�آليات موحدة يف جمال �لرقابة عليها.
وقع �ملذكرة، �ضعادة �ضلطان بطي بن جمرن مدير عام �لد�ئرة و�ضعادة حمد 
جيتك�ض  “ �أ�ضبوع  هام�ض  على  وذل��ك  �لهيئة،  ع��ام  مدير  �ملن�ضوري  عبيد 
�ضلطان بطي بن جم��رن عن تطلعه، من  و�أع���رب  دب��ي.  �ملقام حاليا يف   “
�إعالن  باآلية  �ملتعلقة  �لإج���ر�ء�ت  وتنظيم  توحيد  �إىل  �لتعاون،  خالل هذ� 
و�لت�ضالت  �لن�ضية  �لر�ضائل  خدمات  و��ضتخد�مها  �لعقارية  �ل�ضركات 
على  �لق�ضاء  يف  �ضت�ضاعد  �لهيئة  �أن  �إىل  منوها  �جلمهور،  �إزع��اج  لتفادي 
ظاهرة �لإعالنات �لوهمية وغري �ملرخ�ضة �لتي يتم تد�ولها عرب و�ضائل 
�أو  للعقار�ت  �لرتويج  بق�ضد  �لإلكرتونية  و�مل��و�ق��ع  �لجتماعي  �لتو��ضل 
�لتعاون يف  تت�ضمن  �ملذكرة  �أن  �إىل  ولفت  �ل��دول��ة.  وخ��ارج  د�خ��ل  �لتاأجري 
�ملتخ�ض�ضة  �ملو�قع  �لرقابة على �لإعالنات �لإلكرتونية وخ�ضو�ضا  جمال 
غري  لالإعالنات  بالن�ضبة  و�لتن�ضيق  �ملعلومات  وتبادل  �لعقار�ت  عر�ض  يف 
�مل�ضرح بها �أو �ملخالفة للنظم و�لقو�نني و�آلية حجب هذه �ملو�قع يف حال 

عدم تعديل و�ضع �لإعالنات �ملخالفة �أو عدم �للتز�م بالقو�نني.
و�أو�ضح �أنه، ومبوجب �آلية �لتعاون و�لتن�ضيق بني �لطرفني، ت�ضمن �لهيئة 
فيما  �لعقارية،  �لإع��الن��ات  بتنظيم  �ملتعلقة  و�لت�ضريعات  �لقو�نني  تنفيذ 
تزودها �لد�ئرة بكافة �لبيانات و�ملعلومات و�أرقام �لتو��ضل وعناوين �لربيد 
�إعالنات عقارية ل تتو�فق  �لتي تعر�ض  �لإلكرتوين و�لرو�بط لالأطر�ف 

مع �لت�ضريعات �لقائمة مع حتديد ن�ض �ملخالفة و�ملرجع �لقانوين لها.
�مل��ن�����ض��وري ج��ه��ود �ل��د�ئ��رة ودوره����ا يف خ��دم��ة �ملجتمع  وث��م��ن حمد عبيد 
من  يعد  �ل��ذي  �لعقاري  للقطاع  �لكفوؤة  �لإد�رة  عرب  �لوطني  و�لقت�ضاد 
�لقطاعات �حليوية �لتي ترفد �لقت�ضاد �لوطني، لفتا �إىل �أن ما تقوم به 
�لد�ئرة يف خدمة �ملتعاملني يف �لقطاع �لعقاري وتطوير ت�ضريعاته وتنظيمه 
وت�ضجيع و�إد�رة �ل�ضتثمار فيه هو �أمر يدعو لالعتز�ز، �إ�ضافة �إىل �أن�ضطتها 
بالإعالنات  �ملتعلقة  و�للو�ئح  �لقو�نني  م�ضاريع  بتطوير  �ملتعلقة  �لأخ��رى 

�لعقارية على �لإنرتنت و�حلفاظ على م�ضالح �لأطر�ف جميعا.

انتهت من 18 م�ضروعًا يف ال�ضنوات املا�ضية
تايجر العقارية تنهي تنفيذ 12 م�ضروعًا 

عقاريًا يف دبي خالل ال�ضنوات الثالث املقبلة 
•• دبي- الفجر:

�أن  �لعقارية  لتايجر  �لتنفيذي  �ملدير  �لزعبي  وليد  عامر  �ملهند�ض  �أف��اد 
�ل�ضركة تعتزم �لنتهاء من تنفيذ 12 م�ضروعاً عقارياً يف �مارة دبي خالل 
تعزيز  يف  جنحت  �ل�ضركة  �أن  �لزعبي  و�أو���ض��ح  �ملقبلة.  �ل��ث��الث  �ل�ضنو�ت 
م��ا بني  تتنوع  ع��ق��اري��ا  18 م�ضروعاً  تنفيذ  ع��رب  دب��ي  �م���ارة  ت��و�ج��ده��ا يف 
�ل�ضكني و�لفندقي خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية، م�ضري�ً �ىل �أن �مل�ضاريع �جلاري 
تنفيذها �ضرتفع حمفظة �ل�ضركة من �مل�ضاريع �ىل 30 م�ضروعاً يف �مارة 

دبي لوحدها.
تتمتع  �لتي  دب��ي  ب��ام��ارة  ف��خ��ورة يف ط��رح م�ضاريع  �ملجموعة  �ن  و�أو���ض��ح   
ب�ضمعة عاملية، وت�ضهد حركة �قت�ضادية ن�ضطة ومنو�ً متو��ضال يف �لعمال 
و�أ�ضحاب  �مل�ضتثمرين  جتذب  م�ضجعة  �عمال  بيئة  من  توفره  مبا  خا�ضة 
روؤو�ض �لأعمال و ت�ضجعهم على �طالق �أعمالهم من دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة �لتي وفرت كل �لمكانيات للم�ضتثمرين عرب �لقو�نني و�لت�ضريعات 
تو��ضل  �ل�ضركة  �أن  وذك��ر   . و��ضتقر�ر  �م��ن  �لم���ار�ت من  به  تتمتع  و ما   ،
جمان  منطقة  يف  �ل��و�ق��ع  �لفندقية  لل�ضقق  �ضمايا  ب��رج  م�ضروع  يف  �لعمل 
بامارة دبي ، حيث �ضيجري ت�ضليم وحد�ت �مل�ضروع للم�ضتثمرين و�مل�ضرتين 

يف �ضهر فرب�ير 2019.

لتوفري الوقت واجلهد واالرتقاء بتجربة املتعاملني

�ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية يك�ضف النقاب عن مزايا من�ضته الرقمية اجلديدة »�ضهمي« 
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العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1305  ا�شتئناف مدين    

جوند�ل  �ق��ب��ال  منور  ج��ون��د�ل  منور  �حمد   -1 ���ض��ده/  �مل�ضتاأنف  �ىل 
فا�ضل عبد�لو�حد قد  نور   / �مل�ضتاأنف  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
��ضتاأنف/ �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2018/260 مدين كلي وحددت 
لها جل�ضه يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2018/10/25 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  
�و من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  ch1.C.11 وعليه  رقم  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/669  ا�شتئناف مدين    
حمل  جم��ه��ول  ف��ا���ض��ودي��ف��ان  ف��ات��وك��ولم  بيجو   -1 ���ض��ده/  �مل�ضتاأنف  �ىل 
�لويل  ب�ضفته   - �ك�ضى  ج��ور  �نتوجنيوليو   / �مل�ضتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�لطبيعي لبنته �لقا�ضر - �ضومنى �دريانة غور�ك�ضى قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2016/292 مدين كلي بتاريخ:2017/5/16 
 10.00 �ل�ضاعة   2018/11/14 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/630  ا�شتئناف جتاري    
حيدر  ر�ضو�ن  �ضيد   -2 م.م.ح  �لويز  �ضبارك   -1 �ضده/  �مل�ضتاأنف  �ىل 
بابولل  ماهيندر�   / �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  حممد 
بهان�ضايل وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�ضادر بالدعوى رقم 2017/3979 جتاري جزئي بتاريخ:2018/3/22 
 10.00 �ل�ضاعة   2018/10/28 �ملو�فق  �لح��د   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
�و من  ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم  بالقاعة رقم  �ضباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1064  ا�شتئناف جتاري    
ورثة  من  ب�ضفته  �مل��رزوق��ي  عمر  حممد  �ضعيد   -1 �ضده/  �مل�ضتاأنف  �ىل 
�لقامة  حمل  جمهول  �مل��رزوق��ي  �لعقيلي  حممد  �ضعيد  حممد  �ملرحوم 
مبا �ن �مل�ضتاأنف / علي حم�ضن �ضر�فان جهار�ضوقي وميثله:موزة عبيد 
ربيع �خلظر قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2016/950 
جتاري كلي وحددت لها جل�ضه يوم �لحد  �ملو�فق 2018/10/28 �ل�ضاعة 
�و  ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم  بالقاعة رقم  10.00 �ضباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/7070  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لع��م��ال  1-�ل��ري��ام��ي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /كري�ن ر�مد��ض وميثله:�حمد ح�ضن حممد عبد�هلل �ملازمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )133.075 درهم( 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لر�ضوم 
وحددت   mb183414915ae:ل�ضكوى� رقم  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ضاريف 
 ch1.B.10:لها جل�ضة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2018/11/8 �ل�ضاعة 09.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  ، ويف حالة تخلفك  �لأق��ل  �أي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�ضة  �و م�ضتند�ت 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6949  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضركة مباين دملا للمقاولت �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول 
عليك  �أق��ام  قد  �حمد  �ل�ضيد  /�حمد حممد  �ملدعي  �ن  �لق��ام��ة مبا  حمل 
 173.000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �ل��دع��وى 
دره���م( دره���م وت��ذك��رة �ل��ع��ودة )2000( دره���م وب��ال��ر���ض��وم و�مل�����ض��اري��ف رقم 
�لربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB183581431AE:ل�ضكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ضاعة   2018/10/31 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3956  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  لال�ضتثمار�ت  �ي�ضت   54 ���ض��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أق��ام  عليك  قد  �و�ر�ت   فيلوريا  �لتنفيذ/�نالني  �ن طالب  �لقامة مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�ضافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )24109(
مبلغ )1675( درهم ر�ضوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/512 تنفيذ مدين

�ىل �ملنفذ �ضده/1- علي مطر حرقو�ض علي �ل�ضويدي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/تايجر وير للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م قد 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وق��دره )6570( دره��م �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3769 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ر بي �يه لال�ضتثمار - منطقة حرة - موؤ�ض�ضة فردية  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ضركة �خلليج للقو�لب �خلر�ضانية �جلاهزة 
�ل�ضادر  �ل��ق��ر�ر  مب��وج��ب  �ل�ضويهي  �جل���الف  حمد  �ضعيد  وميثله:ماجد  ذ.م.م 
�ملنفذ  �ملبلغ  ب�ضد�د  مكلف  فانت  �ع��اله  �ملذكور  �لتنفيذ  يف  ب��ت��اري��خ:2018/9/18 
�لعقار  بيع  و�ل  �لتبليغ  تاريخ  �ضهر من  دره��م خالل  وق��دره )3150882.30(  به 
�ل�ضبا �لوىل 2 رقم �لر�ض 116 �لكائن  )رقم �لر�ض 118( �لكائن مبنطقة ند 
مبنطقة ند �ل�ضبا �لوىل �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذ� �لعالن و�ل فان �ملحكمة �ضتتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/532 تنفيذ عقاري 
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- ذ� دي��ف��ل��وب��ر ل��ل��ع��ق��ار�ت �������ض.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�كرب علي جميدبور وميثله:عبد�لرحمن 
�عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عمر عبد�هلل خمري 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )915468.70(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/2085  ا�شتئناف جتاري
�مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- خ��ان و���ض��ريي��ان - �ضركة منطقة ح��رة جم��ه��ول حمل  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/5/23  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/�يركو لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م بالغاء �حلكم 
�مل�ضتاأنف و�لق�ضاء جمدد� بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعيه مبلغ وقدره 
يف:2016/12/21  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   )203.869(
وحتى متام �ل�ضد�د . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
�ل�ضمو  با�ضم �ضاحب  �لتايل لن�ضر هذ� �لع��الن �ضدر  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/12 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �ضده/1- �ضركة نيبون لندن ذ.م.م 2- عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين  
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�ضرف �أبوظبي �ل�ضالمي وميثله:جابر 

ر��ضد حممد جابر ر��ضد �ل�ضالمي.
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2018/10/9 �عالنكم ل�ضد�د �لقيمة �ملطالب بها 
)475100( درهم خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن و�ل بيع �لعقار �ملبني �و�ضافه �دناه 
بطريق �ملز�يده وفقا لن�ض �ملاده 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية - نوع �لعقار:حمل - 
�ملنطقة:ور�ضان �لوىل - رقم �لر�ض:178 - رقم �لبلدية 1-621 - رقم �ملبنى:1 - ��ضم 
S05 - رقم �لطابق:G - م�ضاحة �لعقار:44 مرت مربع �لوحدة  رقم   -  Q09:ملبنى�
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/128 بيع عقار مرهون
�حمد خر�ز�ضي(   �ز�د  �لرهن  بعقد  )�ل�ضم  �حمد خر�زجي  �يزد  �ملنفذ �ضده/1-  �ىل 
بنك  )�ضابقا(  �لوطني  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول 

�بوظبي �لول )حاليا(  وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان �ل�ضويدي.
�ملطالبة  قيمة  ل�ضد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2018/10/11  �لبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة 
�لتنفيذ �عاله  �لتبليغ يف ملف  تاريخ  وقدرها )1689791.19( درهم خالل �ضهر من 
و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت 
�ملدنية )نوع �لعقار فيال - �ملنطقة �لثنية �لر�بعة - رقم �لر�ض 851 - رقم �ملبنى 245 

- م�ضاحة �لعقار 233.64 مرت مربع
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

         يف الدعوى رقم 2018/16  بيع عقار مرهون   
رقم  بلدية   -  S02 رق��م  �لعقار  على  �لتنفيذي  �حلجز  بتوقيع  �م��ر  �لق�ضية:��ضد�ر  مو�ضوع 
رق���م:178 - م�ضاحتها:66 م مربع ور�ضان  �ر���ض   -  Q09:ملبنى� ��ضم   - رق��م 1  1-612 - مبنى 
��ضتالم  �لتنفيذ  لطالب  و�لت�ضريح  دره��م   )641400( �ملبلغ  نظري  �لعلني  باملز�د  وبيعها  �لوىل 

مبلغ �لبيع بال�ضافة كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:م�ضرف �بوظبي �ل�ضالمي

عبد�حلميد  خالد  عبد�حلميد   -2 ذ.م.م  لندن  بيبون  �ضركة  �ضده:1-  �عالنه:�ملنفذ  �ملطلوب 
�لعاين جمهول حمل �لقامة

مو�ضوع �لعالن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�ضة وهي عبارة  عن حمل رقم �لر�ض 178 - �ملنطقة 
�مل�ضاحة 66 مرت مربع   - S02 �لعقار  G - رقم  �لطابق  �ملبنى 1 - رقم  ور�ضان �لوىل - رقم 
- وذلك يف حدود قيمة �ملطالبة )641.400( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/226  ا�شتئناف تظلم جتاري    
بادن وين�ضتون هوملي�ض 2-4 كري�ضتوفري بول  �مل�ضتاأنف �ضده/ 1-2 نايجل  �ىل 
للتجارة  �جل��الل  موؤ�ض�ضة   / �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  بروكي�ض 
عبد�لوهاب  علي  وميثله:عبد�هلل  �لنوباين  عبد�حلكم  جالل  ل�ضاحبها/مهند 
عبد�هلل �ل�ضويدي قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2018/72 
ب��ت��اري��خ:2018/6/9 - وح���ددت لها جل�ضه ي��وم �لرب��ع��اء  �ملو�فق  تظلم جت��اري 
يقت�ضي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ضاء�    17.30 �ل�ضاعة   2018/11/7

ح�ضوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/116  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نادين يو�ضف دميان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�ل�ضركة 
�خلليجية لال�ضتثمار�ت �لعامة �ض.م.ع وميثله:�ضعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )230.000( 
درهم و�لتعوي�ض مببلغ وقدره )66.000( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام.وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذ�    ch1.B.8:بالقاعة ���ض  �ل�����ض��اع��ة:08:30  �مل����و�ف����ق:2018/10/30 
�و م�ضتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�ضور 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
 اعالن ح�شور اجتماع خربة ح�شابية  

قبل  من  و�ملعني  عبد�حلليم  �لدين  كمال  �حمد   / �حل�ضابي  �خلبري  يعلن 
مدين   2018/4401 رقم  �لدعوى  يف  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�ضارقة  حمكمة 
جزئي و�ملقامة من �ملدعي / خمبز م�ضباح �خلري وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي 
عليه / كافرتيا �خلط �لأول مدعو حل�ضور �جتماع �خلربة �حل�ضابية ب�ضخ�ضه 
�و بو��ضطة وكيال معتمد� منه و�ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق 2018/10/28 
�ل�ضاعة 10 �ضباحا مبقر مكتب �خلبري �لكائن باإمارة دبي - �بو هيل - بناية 
طابق  �لقبائل(  مركز  )بناية   - �بوهيل  مرتو  حمطة  بجانب    - �ل�ضفية 

  )M6 - M7( مكتب رقم - )مليز�نني�(
اخلبري احل�شابي / احمد كمال الدين 
  0553455449

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/5841 ت ج  

�ملرفوعة من �ملدعي/ �ل�ضرق �لو�ضط للت�ضويق �لبال�ضتيك - م م ح 
�ىل �ملدعي عليه / مريكوري جلوبال - م م ح 

حكمت �ملحكمة ح�ضوريا بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ  46.240 دولر 
�مريكي �و ما يعادله من �لدرهم �لإمار�تي وفو�ئده �لتاأخريية بو�قع 5% �ضنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى �ل�ضد�د �لتام و�لزمتها بامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لالعالن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�ضار �ليه 

و�ضتتخذ بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �ضدكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ضم �ل�ضركة : اجل�ضر العظيم للتجارة - �س ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 7 - ملك �حمد �ضيخ ح�ضن �ضيخ عبد�هلل �لن�ضاري - نايف  �ل�ضكل 
�لقانوين : ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�ضة : 538060  رقم �لقيد بال�ضجل �لتجاري 
�لتاأ�ضري يف  باأنه قد مت  �لقت�ضادية بدبي  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 1145053 مبوجب هذ� 
�ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�ضركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  2018/10/7  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/7  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني ح�ضني الها�ضمي ملراجعة 
احل�ضابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�ضر �حمد لوتاه - ديرة - �م هرير - هاتف 
: 3885518-04  فاك�ض : 3885519-04 م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ضم �مل�ضفي : ح�ضني الها�ضمي ملراجعة احل�ضابات
�م ه��ري��ر -  دي���رة -  ل��وت��اه -  �ح��م��د  �ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق��م 308 ملك نا�ضر 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-3885519  : فاك�ض   ،  04-3885518  : ه��ات��ف 
�لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي �ملذكور �أعاله لت�ضفية  
ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ   وذل��ك مبوجب  اجل�ضر العظيم للتجارة - �س ذ م م 
2018/10/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/7  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ضتند�ت  كافة  معه  م�ضطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/46  بيع عقار مرهون 
مو�ضوع �لق�ضية : طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن �لعقار �ملرهون و�لكائن باإمارة 

دبي من نوع �ر�ض - يف منطقة �لرب�ضاء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�ض 526 - رقم 
�لبلدية 143-681 - �مل�ضاحة باملرت �ملربع 3587.52 - �مل�ضاحة بالقدم �ملربع 38.615.74.   
طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : م�ضرف عجمان - �ض م ع - �ملطلوب �عالنه : �ملنفذ 

�ضده : 1- ماني�ض جويل موكي�ض كومار - جمهول حمل �لقامة. 
م��و���ض��وع �لإع����الن : نعلنكم ب��ان��ه مت �حل��ج��ز على �م��و�ل��ك��م �خل��ا���ض��ة وه��ي ع��ب��ارة عن 
�ر�ض - �ملنطقة : �لرب�ضاء جنوب �لر�بعة - رقم �لر���ض : 526 - �مل�ضاحة : 3587.52 
 مرت مربع وف��اء للمبلغ �ملطالب به )777166.22( دره��م  وذل��ك للعلم مبا جاء ونفاذ

مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1505  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليهم /1 - �يرو تليكوم �نرتنا�ضيونال ليمتد  2-�ديب عادل عكاوي 3-رول خمايل 
حرب جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �لحتاد �لوطني - �ض م ع  قد �قام �لدعوى 
 : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   ..... بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  �أع��اله  �ملذكورة 
باجلدول  �ل��دور  �ضاحب  �ملخت�ض  �خلبري  بندب  �ملو�ضوع  يف  �لف�ضل  وقبل  �ملحكمة  حكمت 
يقدمه  �ن  ع�ضى  وم��ا  وم�ضتند�تها  �ل��دع��وى  ملف  على  �لط��الع   : كالتي  مهمته  وتكون   ،
�خل�ضوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��ضالت 
و�للكرتونية  �ل��ورق��ي��ة  �لتجارية  و�ل��دف��ات��ر  �ل�ضجالت  وج��دت  �ن  و�لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ورق��ي��ة 
وحددت �مانة خربة وقدرها 20000 و�لزمت )�ملدعي( ب�ضد�دها.  وحددت لها �ملحكمة جل�ضة 

.Ch1.C.15 يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/10/23 �ل�ضاعة 30 : 9 �ضباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2592  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-عالء �لدين �ضهاب �لعبد �جلدوع  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �مل�ضت�ضفى �لمريكي دبي فرع من حممد وعبيد �ملال �ض ذ م م 
وميثله / طالل حممد ح�ضن �لتميمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بالتكافل و�لت�ضامن  مببلغ وقدره )154.647.21 
درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 2017/11/2  
�مل��و�ف��ق  2018/11/5   ي��وم �لث��ن��ني   �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�ضة  وحتى �ل�ضد�د 
من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/10426  عمايل جزئي             

م م  جمهول حمل  ذ  ���ض   - للنقليات  �مل�ضاعد  �مل��دع��ي عليه / 1-�ح��م��د  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ر����ض��د ع��و���ض ف�ضل �هلل �ح��م��د  ق��د �أق���ام عليك 
�ل���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )17806 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���ض��وم و�مل�����ض��اري��ف ورقم 
�لربعاء   ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت   )MB185865597AE(ل�ضكوى�
فاأنت  لذ�    Ch1.A.1 بالقاعة  8.30 �ض   �ل�ضاعة  �ملو�فق 2018/10/31  
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2826  مدين جزئي
�لب�ضام جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / 1- �ضالح حممد حمد  �ىل 
�لدعوى  �أقام عليك  ��ضماعيل �جلرمن قد  �بر�هيم  ��ضماعيل  �ملدعي/علي  �ن 
ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )40.000( درهم و�لر�ضوم 
�لتام.  �ل�ضد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�ضاريف 
وحددت لها جل�ضة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/10/23 �ل�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2770  مدين جزئي

�لقامة مبا  ر��ضد جمهول حمل  عبد�هلل  يون�ض  عبد�لرحمن   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى ومو�ضوعها  �أقام عليك  قد  �لعبار  �بر�هيم  �ملدعي/ح�ضة عبد�هلل حممد  �ن 
عن  تعوي�ضا  دره��م   )105.000( وق���دره  مبلغ  ب�ضد�د  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
�ل�ضر�ر �ملادية و�لدبية �لتي نتجت عن �ضرقة و�تالف �ملمتلكات و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
 8.30 �ل�ضاعة   2018/10/28 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب 
�ض بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1016  مدين جزئي

�ىل �خل�ضم �ملدخل / 1- �ضركة �لنمر �لذهبي للنقل �لربي ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ����ض.ذ.م.م  �ملنيوم  لالن�ضاء�ت  �ملدعي/�لغرير  �ن  مبا  �لقامة 
ومو�ضوعها �لز�م �ملدعي عليها ب�ضد�د وتعوي�ض �ملدعية مببلغ وقدره )40.000( ريال 
بالفائدة  �لز�مها  مع  دره��م   )391.749.51( �لمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �ضعودي 
�لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية حتميل �ملدعي كافة �لر�ضوم 
و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/10/29 
ميثلك  من  �أو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ضاعة 
�جلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/344  مدين كلي

عبد�هلل  حممد  ع��ب��د�هلل   -2 ب��رك��اح  بو�ضعيب  حممد  خديجه   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
 - دب��ي   - �لمريكي  �ملدعي/�مل�ضت�ضفى  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �مل��رزوق��ي  �حمد 
�أقام  �لتميمي قد  ���ض.ذ.م.م وميثله:طالل حممد ح�ضن  �ملال  فرع من حممد وعبيد 
عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لتكافل مببلغ 
وقدره )2.196.130.46( درهم مع �لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ:2016/6/7 وحتى 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  و�لتعاب.  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  �لتام  �ل�ضد�د 
2018/10/24 �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2382  مدين جزئي
�����ض.ذ.م.م  �مل��ع��ام��الت  متابعة  خل��دم��ات  ب��ريد  فالينج   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ه��ازي��ل فينلو�ن ب��ان��ا ق��د �أق���ام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )3000( درهم 
�لتام.  �ل�ضد�د  �ل�ضتحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم 
وحددت لها جل�ضة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/10/24 �ل�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2869  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �مل حممد عيد عنرب جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  �ضركة �لمار�ت لالت�ضالت �ملتكاملة �ض.م.ع قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )8830.78( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف 
و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ �ل���ض��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى �ل�����ض��د�د �لتام. 
بالقاعة  8.30 �ض  �ل�ضاعة   2018/10/30 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/432  مدين كلي

�لقامة  حم��ل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  فري�ضت  �مبيتو�ض   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  قد  عمري  بن  علي  حممد  يو�ضف  وميثله:خليفة  و�خو�نه  �ملال  بدر  �ملدعي/�ضركة  �ن  مبا 
وقدره  و�لت�ضامم مببلغ  بالت�ضامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك 
 %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )4.824.609.61(
�لتحفظي  باحلجز  �ل�����ض��ادر  �حلجز  وتثبيت  و�ضحة  �ل��ت��ام  �ل�����ض��د�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن 
رق��م:45/2017 مدين و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2018/10/29 �ل�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1184  جتاري كلي

�ملدعي/ �ن  �لقامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  �ل�ضرح  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �ع��اله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  ���ض.ذ.م.م قد  للم�ضاريع  باحل�ضا 
حكمت بتاريخ:2018/10/3 �حلكم �لتمهيدي �لتايل بندب �خلبري �لهند�ضي �ضاحب �لدور 
�لطالع على ملف �لدعوى وم�ضتند�تها وماع�ضى �ن يقدمه �خل�ضوم و�لنتقال �ىل مقر 
�ن  و�للكرتونية  �لورقية  �ملر��ضالت  على  و�لط��الع  �لم��ر  لزم  �ن  عليها  و�ملدعي  �ملدعية 
�مانة خربة وقدرها  و�للكرتونية وحددت  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�ضجالت  وجدت 
�لثنني  ي��وم  جل�ضة  �ملحكمة  لها  وح���ددت   - ب�ضد�دها  �ملدعية  و�ل��زم��ت  دره��م  �لف  ع�ضرة 
حالة عدم �ضد�د  يف   ch2.E.22:ملو�فق:2018/10/15 �ل�ضاعة:09:30 �ضباحا يف �لقاعة�

�لمانة وجل�ضة:2018/11/19 للتقرير يف حالة �ضد�دها. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1934  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ضركة �ملنارة �حلمر�ء للتجارة �لعامة )ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة( 
2- ر�هول جارج �ضيام كومار جارج )كفيل �ضامن( 3- �ضيام كومار جارج )كفيل  �ضامن( 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /م�ضرف �بوظبي �ل�ضالمي وميثله:جابر ر��ضد 
حممد جابر ر��ضد �ل�ضالمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
درهم   )15762432.26( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  و�لتكافل  بالت�ضامن  عليهما 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت 
  ch2.E.22:لها جل�ضة يوم �لثنني �ملو�فق:2018/10/29 �ل�ضاعة:09:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1405  جتاري كلي

�حمد  ���ض.ذ.م.م وميثلها/نو��ض  �لثقيلة  بال�ضاحنات  �مل��و�د  لنقل  / 1-ط��رو�دة  �ملدعي عليه  �ىل 
عبد�لغفور 2- نو��ض �حمد عبد�لغفور - ب�ضفته كفيل �ضامن للمديونية جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /د�ر �لتمويل �ض.م.ع وميثله:حمد علي عبد�هلل �لدباين �لنعيمي قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�ضامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا 
 %12 بو�قع  �لتاأخريية  �لفو�ئد  �ىل  بال�ضافة  دره��م   )5.541.114.92( وق��دره  مبلغا  للمدعي 
و�مل�ضروفات  بالر�ضوم  عليهما  �ملدعي  �ل��ز�م  �لتام  �ل�ضد�د  حتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من  �ضنويا 
�ل�ضاعة:09:30  �مل��و�ف��ق:2018/10/24  �لربعاء  يوم  جل�ضة  لها  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل 
�ض بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل. )علما باأنه قد 

مت جتديد �لدعوى من �ل�ضطب(. 
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1950  جتاري كلي

�لهالل   -2 �����ض.ذ.م.م  )ف���رع(  �لعامة  للتجارة  �ملا�ضية  1-�لنجمة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملا�ضي للتجارة �لعامة ذ.م.م 3- ديليب كومار 4- بوجا بارو�ين دليب كومار جمهول 
���ض.م.ع وميثله:موزة عبيد  �ن �ملدعي /بنك ر��ض �خليمة �لوطني  حمل �لقامة مبا 
ربيع �خلظر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة ب�ضحة وتثبيت �حلجز رقم 
2018/482 حجز حتفظي جتاري و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت 
  ch1.B.8:لها جل�ضة يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/10/24 �ل�ضاعة:09:30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1067  جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- غامن �ضامل علي غامن �لدباين جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/10/9 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
للمدعية  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �ضحاته عنان  ��ضامه  �عاله ل�ضالح/كرمي 
مبلغ )120000( درهم قيمة �ل�ضيك �ضند �لدعوى و�لفائدة بو�قع 9% �ضنويا من 
ف�ضال  �ل�ضد�د  مت��ام  وحتى  يف:2018/3/21  �حلا�ضل  �لق�ضائية  �ملطالبة  ت��اري��خ 
مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  عن 
لن�ضر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1080  جتاري جزئي
ملالكها/عبد�هلل حممد  فردية  موؤ�ض�ضة   - �لعقارية  للو�ضاطة  عليه/1- لوجن ليف  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  �ك��رم جمهول حم��ل  �ك��رم حممد  ع��رف��ان   -2 ر�ضا  ح�ضن 
بالر�ضيد  ل�ضالح/موؤ�ض�ضة  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/7/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها 
�لعقارية وميثلها مالكها عبيد علي عبيد بخيت بالر�ضيد بالز�م �ملدعي عليهما بالت�ضامن بان 
بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  �لف وخم�ضمائة درهم(  للمدعية مبلغ )�ضبعة و�ضتني  يوؤديا 
بامل�ضروفات  و�لزمتهما  �ل�ضد�د  متام  وحتى  يف:2018/1/9  �حلا�ضل  �لق�ضائية  �ملطالبة  تاريخ 
�مل��ح��ام��اه ورف�����ض��ت م��ا ع��د� ذل��ك م��ن طلبات . حكما مبثابة  �ت��ع��اب  �ل��ف دره���م مقابل  ومببلغ 
�لتايل لن�ضر هذ� �لعالن  �ليوم  �عتبار� من  �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 

�ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/676  جتاري جزئي

يا�ضبال   -2 حم��دودة(  م�ضوؤولية  )ذ�ت  �لتجارية  كاي  ��ض  �ن  �ضركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ضينغ ماهيبال �ضينغ جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة 
بتاريخ 2018/4/8  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/موؤ�ض�ضة بالر�ضيد �لعقارية وميثلها 
مالكها عبيد علي عبيد بخيت بالر�ضيد بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية بالت�ضامن 
مبلغ )�ضتة وع�ضرين �لف ومائتي وخم�ضني درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�ملطالبة �لق�ضائية �حلا�ضل يف:2017/12/12 وحتى متام �ل�ضد�د ومبلغ �لفي درهم تعوي�ضا 
عن �ل�ضر�ر �ملادية �لتي حلقت باملدعية و�لزمتهما بامل�ضروفات ومببلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/776  جتاري جزئي

�ورماتال  ر�جي�ضوير   -2 ����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  و�ت��ر  كلري  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ر�ج��ا  �ورماتال 
�لعقارية  بالر�ضيد  ل�ضالح/موؤ�ض�ضة  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/7/19 بتاريخ 
وميثلها مالكها عبيد علي عبيد بخيت بالر�ضيد بالز�م �ملدعي عليهما بالت�ضامن بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ )40.000 درهم( وفائدة 9% م��ن:2018/3/7 وحتى �ل�ضد�د �لتام 
و�لزمت �ملدعي عليهما بامل�ضاريف و�لف درهم �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك من 
�عتبار� من  يوما  قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة �حل�ضوري  طلبات 
�ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3422  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�بر�هيم حممد عبد�هلل حممد �ملرزوقي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /م�ضرف �لمار�ت �ل�ضالمي �ض.م.ع وميثله:جابر ر��ضد حممد جابر 
بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�ضوعها  �أقام عليك  �ل�ضالمي قد  ر��ضد 
يوؤديا مبلغ وقدره )151.999.64( درهم و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة 
يوم  جل�ضة  لها  �لتام.وحددت  �ل�ضد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لتاأخريية 
فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.12:بالقاعة �ض  �ل�ضاعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/11/5  �لثنني 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10362  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- �جلابري ملقاولت �لبناء - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة 
�ل��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  �أق��ام  قد  م��ي��اه    �ضانو  مياه  �ملدعي/منور  �أن  مبا 
�ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )18159 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB185928641AE( �ل�ضكوى  رق��م  و�مل�ضاريف   و�ل��ر���ض��وم  دره���م( 
�ل�ضاعة 8.30 �ضباحا   �ملو�فق 2018/10/31   �لربعاء   يوم  لها جل�ضة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

 اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/10463  عمايل جزئي 

�ىل �مل���دع���ى ع��ل��ي��ه/1- ج����و�د �خ���رت حم��م��د �خ�����رت   جم��ه��ول حم���ل �لقامة 
مب��ا �أن �مل��دع��ي/�ل��ق��رق و�مل��ط��رو���ض��ي حم��ام��ون وم�����ض��ت�����ض��ارون ق��ان��ون��ي��ون   قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
�ل�ضكوى  رق���م  �مل���ح���ام���اة.  و�ت���ع���اب  و�مل�����ض��اري��ف  و�ل���ر����ض���وم  دره�����م(   100000(
�ملو�فق  �لث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB185553427AE(
2018/10/29  �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 
م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/10680  عمايل جزئي             

 �ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ع���ب���د�هلل ع��ل��ي �ل�����ض��ب��ب ل��ل��خ��دم��ات �ل��ف��ن��ي��ة - ���ض ذ م م  
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ع��دن��ان حم��م��د ع��ب��د�ل��ب��اري  -  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
و�مل�ضاريف ورقم  و�لر�ضوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   7211(
�لثالثاء   ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB186143415AE(ل�ضكوى�
�ملو�فق 2018/10/23  �ل�ضاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12456 بتاريخ 2018/10/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3233  جتاري جزئي  

�ن  ذ م م جمهول حمل �لقامة مبا  �نرتنا�ضونال - �ض  �ملدعي عليه /1 - وود ما�ضرت  �ىل 
�ملدعي/ تريفي فرينت�ضر وردة - �ض ذ م م - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم 
باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2018/10/11 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : بندب �خلبري �حل�ضابي 
�ملتخ�ض�ض �ضاحب �لدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي :- �لطالع على ملف �لدعوى 
�ن  عليها  و�ملدعي  �ملدعية  مقر  �ىل  و�لنتقال  �خل�ضوم  يقدمه  �ن  ع�ضى  وم��ا  وم�ضتند�تها 
و�لدفاتر  �ل�ضجالت  �ن وجدت  �لورقية و�للكرتونية  �ملر��ضالت  �لمر و�لط��الع على  لزم 
و�لزمت   دره��م  �لف  خم�ضة  وقدرها  خربة  �مانة  وح��ددت  و�للكرتونية  �لورقية  �لتجارية 
�ملو�فق 2018/10/18 يف حالة  �ملحكمة جل�ضة يوم �خلمي�ض  لها  ب�ضد�دها.  وح��ددت  �ملدعي 
�لتقرير.   لإي��د�ع   2018/11/1 توؤجل جلل�ضة  �لمانة  �ضد�د  ويف حال مت  �لمانة  �ضد�د  عدم 

.Ch1.C.12 ل�ضاعة 30 : 8 �ضباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  اأكتوبر 2018 العدد 12456

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  اأكتوبر 2018 العدد 12456

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  اأكتوبر 2018 العدد 12456

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  18  اأكتوبر 2018 العدد 12456



ثقافة وفن�ن
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�ل�����دويل للت�ضوير  �مل��ه��رج��ان  �ل��ث��ال��ث��ة م���ن  �ل������دورة  ت��ن��ط��ل��ق 
»�إك�ضبوجر« يف 21 نوفمرب �ملقبل مبركز �إك�ضبو �ل�ضارقة.

وتقدم �لفعاليات على مد�ر 4 �أيام متو��ضلة �أكرث من 600 
يف  فوتوغر�فياً  عماًل  و120  منفرد�ً  معر�ضاً   30 يف  �ضورة 
و�ل�ضحفية  �لفنية  �ملوؤ�ض�ضات  لكربيات  جماعية  معار�ض   6
90 م�ضور� حمرتفا  �لعاملية من خالل م�ضاركة  و�لإبد�عية 

عامليا.
حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب  ينظمه  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان،  ويعقد 
متخ�ض�ضون  يقدمها  ونقا�ضية  حو�رية  جل�ضة   18 �ل�ضارقة، 
حم���رتف���ون يف ف��ن��ون �ل��ت�����ض��وي��ر �ل�����ض��وئ��ي ومم��ث��ل��و كربيات 
حّية  عرو�ض  �إىل  �إ�ضافة  �لعاملية،  �لكامري�ت  ت�ضنيع  �ضركات 
جل�ضة   30 على  موزعة  عمل  ور�ضة  و16  �لت�ضوير،  لفنيات 

ت�ضتهدف �ملبتدئني و�لهو�ة و�ملحرتفني.
وجتمع �لفعاليات ع�ضاق �لت�ضوير �لفوتوغر�يف من �ملحرتفني 
�لعاملي  تقييم جماعية مع م�ضّور �حلرب  و�لهو�ة يف جل�ضات 
�لربيطاين �ضري دون ماكولني �لذي يبلغ من �لعمر 83 عاماً 
و�ل�ضاهد على �أبرز متغري�ت �لقرن �لع�ضرين كما يجمعهم مع 

�مل�ضوريني �لعامليني كيث بري وديفيد برنيت.
وقال �ل�ضيخ �ضلطان بن �أحمد �لقا�ضمي رئي�ض جمل�ض �ل�ضارقة 
�ملهرجان   « �إن  �ل��ي��وم،  ل��الإع��الم، خ��الل م��وؤمت��ر �ضحفي عقد 
�ل�ضورة  بتقنيات  �حتفاء  لي�ض  �إك�ضبوجر  للت�ضوير  �ل��دويل 
وجودتها �أو بفر�دتها يف جت�ضيد حلظات ل تتكرر فح�ضب، بل 
بجمالية معاين �ل�ضورة ور�ضائلها وتذكري مب�ضوؤولية �مل�ضور 
باحلكايات  و�ح��ت��ف��اء  �ل��ع��ام،  و�خل���ري  لالإن�ضانية  �لن��ح��ي��از  يف 
�مللهمة خلف �مل�ضهد ومبن و�ضعو� �أنف�ضهم يف مو�جهة �ملخاطر 
من �أجل �أن يوثقوها وينقلوها �إىل �لعامل، �إنه �حتفاء بال�ضورة 

�لق�ضية وبامل�ضور �ضاحب �لر�ضالة �لنبيلة ».
�لثقافة  ت�ضكيل  يف  �لأه��م  �لأد�ة  �ل�ضورة  �أ�ضبحت   « و�أ���ض��اف 
�لكثري  �لنا�ض ومو�قفهم جتاه  و�لوعي و�لتاأثري يف �ضلوكيات 
دوماً  م��ن��ح��ازة  ب��ل  غ��ري حم��اي��دة  و�أد�ة  ح��ي��ات��ه��م،  م��ن ق�ضايا 
�ل��ع��ام وقد  ي��ك��ون للخري  �مل��ع��ادل��ة �نحياز ق��د  �أح���د ط��ريف  �إىل 
يكون  وقد  �ل�ضعوب  بني  و�لتاآلف  و�لتنمية  لال�ضتقر�ر  يكون 

لال�ضطر�بات و�لفو�ضى و�لفرقة و�لتخلي عن �ملنجز�ت �لتي 
حققتها �لأمم يف م�ضريتها �لتاريخية �لطويلة ».

و�أ�ضار �إىل �لر�ضالة �لتي يقدمها �ملهرجان يف دورته �جلديدة، 
�أن نف�ضل �ل�ضورة عن ثقافة �ضاحبها،  م�ضيفا » ل ن�ضتطيع 
فن�ضر �ضور للحياة �لربية رمبا يكون فيه �إ�ضارة �إىل ق�ضوتها 
�أن ن�ضر �ضور  ورمبا دعوة للحفاظ على �لبيئة وتنوعها، كما 
و�أد�ة  للتطرف  دع��وة  يكون  قد  و�لنز�عات  �حل��روب  ل�ضحايا 
لتجنيد �ل�ضباب يف دو�مة �ل�ضر�عات وقد يكون ر�ضالة �ضالم.. 
لذ� نوؤكد �أن ما يحدد وظيفة �ل�ضورة هو ثقافة �مل�ضور و�ملوقع 

�لذي ن�ضرها و�لتنويه �لذي حملته على هام�ضها ».
���ض��ع��ادة ط����ارق �ضعيد ع���الي م��دي��ر �ملكتب  �أك����د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�لثالثة  دورتها  يف  �لفعاليات  �أن  �ل�ضارقة  حلكومة  �لإعالمي 
تعزز ح�ضورها كمهرجان نوعي خمتلف يلتقي فيه �مل�ضورون 

باأجو�ء تفاعلية ليتبادلو� �خلرب�ت و�لتجارب.
مهرجانات  �أب��ع��اده��ا  يف  ت��ت��ج��اوز   2018 دورة  �أن  و�أو����ض���ح 
ريع  تخ�ض�ض  حيث  �إن�ضانياً  دور�ً  لتلعب  �لأخ���رى  �لت�ضوير 
جممل �لأعمال �مل�ضاركة �ملتاحة للبيع لدعم جهود �ملوؤ�ض�ضات 

�لإن�ضانية و�خلريية.
�لتابعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت�����ض��وي��ر  �أن م�����ض��اب��ق��ة  وك�����ض��ف ع���الي ع��ن 
�ملائة  يف   35 تتجاوز  بزيادة  م�ضاركات  ��ضتقطبت  للمهرجان 
�أكرث من  ��ضتقبلت  �مل�ضابقة  �أن  �إىل  �ملا�ضي، م�ضري�ً  �لعام  عن 
13500 م�ضاركة من 112 دولة توزعت على 10 فئات هي: 
ت�ضوير �لرحالت و�لت�ضوير عن قرب �ملاكرو وتعديل �ل�ضور 
و�لت�ضوير  �لإم�����ار�ت  يف  لقطة  و�أف�����ض��ل  �ل�����ض��و�رع  وت�����ض��وي��ر 
�إ���ض��اف��ة �ىل  �ل�����ض��غ��ار  �مل��ع��م��اري و�ل��ت�����ض��وي��ر �ل�ضحفي وف��ئ��ة 
�لفئتني �جلديدتني » �لأفالم �لق�ضرية » و« موظفو حكومة 

�ل�ضارقة ».
تقدم  �ل��ت��ي  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  للت�ضوير  �مل��ه��رج��ان  منحة  وح���ول 
�لت�ضوير مع  �أيام من رحالت   10 للم�ضورين فر�ضة ق�ضاء 
�ملتقدمني  �أن عدد  �أو�ضح عالي  �آل��ن،  تيموثي  �لعاملي  �مل�ضور 
لها بلغ 1529 م�ضور�ً من 70 دولة وفاز بها لهذ� �لعام كل 
من �ضرفات علي من �لهند و�ضتيفن فودن من كند� ولينو�ض 
�أ�ضكادور من �لفلبني ور�نيتا روي من �لهند ود�ن غيانوبولو�ض 
ي�ضهد م�ضاركة  �ملهرجان  �أن  �ملتحدة. وبني عالي  �ململكة  من 
عدد من �ملوؤ�ض�ضات و�جلهات �ملحلية و�لدولية �ملعنية بالفنون 
�لإبد�عية و�لت�ضوير وهي: جمعية �لإمار�ت للت�ضوير �ل�ضوئي 
و�حتاد �مل�ضورين �لعرب ووورلد بر�ض فوتو و�أ�ضو�ضيتد بر�ض 
وجمعية �لت�ضوير �لفوتوغر�يف �لأمريكية، �إىل جانب جائزة 

م�ضور �لرحالت للعام.
2018 م�ضاركة نوعية وتفاعلية من  �إك�ضبوجر  ي�ضهد  وقال 
وت�ضنيع  �ل�ضورة  �إنتاج  يف  متخ�ض�ضة  وموؤ�ض�ضة  �ضركة   21
فيلم  وفوجي  �ضتوديو  كولد  ه��ات  �أب��رزه��ا  �لعاملية  �لكامري�ت 
ك��ال��ر فيلم و�ضوين  وك��ان��ون وج��ل��ف  وت��ي��ن��اوي  ودول�����ض��ي فيتا 
برود�ك�ضن  م��ي��دي��ا  �أن����د  ف��وت��و  �آي  وث����ريد  م��ي��دي��ا  و�أدف��ان�����ض��د 
تكنولوجيا  وفينيك�ض  �إي�ضت  ميدل  و�آري  �لكربى  و�مل��ح��الت 

ونيكون.
وحول فعاليات �ملهرجان خارج �ك�ضبو �ل�ضارقة، قال �إنه �ضيتم 

يف  تتوزع  وجهات   6 يف  و�لفعاليات  �ملعار�ض  من  ع��دد  تنظيم 
�إمارة دبي على »مول �لإم��ار�ت« و« ديرة �ضيتي �ضنرت« و« دبي 
 6 زي��رو   « بال�ضارقة يف  »، فيما تقام  » و« �ضتي و�ك دبي  مول 
24 نوفمرب  15 حتى  �ملائية » م��ن  �مل��ج��از  م��ول » و« و�ج��ه��ة 

�ملقبل.
يقدم  حيث   ،« �لنا�ضئ  �مل�ضور   « معر�ض  تفا�ضيل  عن  وك�ضف 
�أعمالهم  ع��ر���ض  �ل��ر�غ��ب��ني يف  �مل�����ض��اح��ة جل��م��ي��ع  �مل��ه��رج��ان 
عليها  �لط��الع  بعد  �لعاملية  �ملقايي�ض  باأف�ضل  �لفوتوغر�فية 
�ملو�هب  لدعم  �لنا�ضئ  �مل�ضور  م��ب��ادرة  ويخ�ض�ض  وتقييمها، 
�إمكانية �لعر�ض  �ل�ضابة بهدف ��ضتقطاب �مل�ضورين ومنحهم 
ويطرح  �لفوتوغر�فية.  �ل�ضورة  ع��امل  يف  �مل�ضورين  �أه��م  مع 
و�لفعاليات  �مل��ع��ار���ض  م��ن  ع���دد�ً  �لثالثة  دورت���ه  �مل��ه��رج��ان يف 
�جلديدة، ومنها: جل�ضات خا�ضة مع �أ�ضهر �مل�ضورين �لعاملني 
و�أ�ضر�ر  وتقنياتهم  �خلا�ضة  جتاربهم  على  �جلمهور  لط��الع 
حرفتهم �ملهنية ب�ضورة جمانية، ويقدم عماًل تركيبياً للفنان 
رفيق �أنا�ضول يحمل عنو�ن » �لذ�كرة �ل�ضائلة » يج�ضد بتقنيات 

ب�ضرية جتربة �مل�ضاب مبر�ض �لزهامير.
2018 فر�ضة  ل��ل��ع��ام  ب��ر�جم��ه  �مل��ه��رج��ان يف ج��دي��د  وي��وف��ر 
�أعمال م�ضورين عامليني، حيث  �لفنية ل�ضر�ء  ملقتني �لأعمال 
و�خلريية،  �لإن�ضانية  للموؤ�ض�ضات  ريعه  من  ج��زء�  يخ�ض�ض 
درجة   360 بتقنيات  �ل�ضور  �لتقاط  فر�ضة  ل���زو�ره  ويتيح 
د�خل غرفة م�ضتديرة مزودة بكامري�ت ذ�ت دقة عالية ت�ضجل 

حركة �لأ�ضخا�ض ب�ضورة ثالثية �لأبعاد.
ي�ضار �إىل �أن مهرجان �لت�ضوير �لدويل »�إك�ضبوجر« هو �لأول 
ملا  �لأو���ض��ط  �لعربي و�ل�ضرق  و�ل��ع��امل  �لإم����ار�ت  م��ن نوعه يف 
و�بتكار�ت  عمل  وور���ض  جتارية  ومعار�ض  ن��دو�ت  من  ي�ضمه 
ح��دي��ث��ة.وي��ن��ف��رد �مل��ه��رج��ان ب��ج��م��ع ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة م��ن �أب���رز 
�ل��ع��امل حت��ت �ضقف و�ح���د لتبادل  �مل��ح��رتف��ني يف  �مل�����ض��وري��ن 
�ل��روؤى و�لتجارب و�خل��رب�ت و��ضتك�ضاف فر�ض تطوير عامل 
بطريقة  �لت�ضوير  فن  ويقدم  نبيلة،  ق�ضايا  خلدمة  �ل�ضورة 
و�ل�ضغف  �لنبيلة  و�ل��غ��اي��ة  باحلكاية  �ل�����ض��ورة  ت��رب��ط  ملهمة 

باملغامرة وع�ضق �لطبيعة وكائناتها و�أحو�لها �ملتقلبة.

من خالل كتاب االأطفال »اأ�ضبوع �ضيار املغوار« 

كلمة يناق�س فوارق الأ�ضل والرتجمة من الأملانية 
اإىل العربية يف معر�س فرانكفورت للكتاب

•• فرانكفورت-  الفجر:

لد�ئرة  �لتابع  للرتجمة  »كلمة«  م�ضروع  �ختتم 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ض��ي��اح��ة – �أب��وظ��ب��ي م�����ض��ارك��ت��ه يف 
�أم�ض  �أقيمت  بندوة  للكتاب  فر�نكفورت  معر�ض 
�لأول حتت عنو�ن »�لرتجمة من �للغة �لأملانية 

�إىل �للغة �لعربية: فو�رق �لأ�ضل و�لرتجمة«.
�أد�ر �لندوة �ملرتجم م�ضطفى �ضليمان، وحتدث 
�مل��رتج��م حم��م��ود ح�ضنني مرتجم  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
مار  لبالو  �مل��غ��و�ر«  �ضيار  »�أ�ضبوع  �لأط��ف��ال  كتاب 
م�ضروع  م��ن  بتكليف  �لعربية  �إىل  �لأمل��ان��ي��ة  م��ن 
لرتجمة  و�جهته  �ل��ت��ي  �لتحديات  ع��ن  »كلمة« 

كتاب مليئ بتعابري تخ�ض �للغة �لملانية وحدها 
�لأ�ضبوع  �أي��ام  ت�ضميات  مثل  بالكلمات،  و�للعب 
�ل��ت��ي تختلف ع��ن ���ض��و�ه��ا يف �ل��ل��غ��ات �لأخ����رى، 
و�عترب �أن مهمة �ملرتجم تبد�أ من حيث تنتهي 
ما  نف�ضه  ي�ضاأل  �أن  �مل��رتج��م  وعلى  �لقو�مي�ض، 
�ملميز يف �لكتاب �لذي يرتجمه وما �لغر�ض من 
بالكلمات،  �للعب  �ملتبع فيه مثل كرثة  �لأ�ضلوب 
�لتعابري  �مل��ع��ادل لتلك  �إي��ج��اد  وم��ن ثم حماولة 
�أ�ضماء  در��ضة  �إىل  �مل�ضتهدفة، وقد جلاأ  �للغة  يف 
ما  للبحث عن  �لقدمية  بالعربية  �لأ�ضبوع  �أي��ام 
»�ضيار«  �إىل  فتو�ضل  �لأملانية  �لت�ضميات  يعادل 
�لذي يعني يوم �ل�ضبت عند �لعرب قدمياً. و�أ�ضار 

�إىل وج���ود �ه��ت��م��ام يف �ل�����ض��وق �لأمل��ان��ي��ة ب���الأدب 
�لعربي يف ظل تدفق �لالجئني �إىل �أوروبا، وهو 
�ل�ضابق  �ملو�ضمي  �لهتمام  ع��ن  يختلف  �هتمام 
و�لذي �ضاحب �لأحد�ث �لكربى يف �ملنطقة مثل 

هجمات 11 �ضبتمرب و�لربيع �لعربي. 
وقالت �لباحثة ريناته ر�ي�ضين�ضتاين من د�ر ن�ضر 
�أوتنجري، �أن كتاب »�أ�ضبوع �ضيار �ملغو�ر« قد طبع 
فقط،  �لهولندية  �إىل  ترجم  وق��د   1973 ع��ام 
وخالل �لثمانينات رف�ضت ترجمته �إىل �لعديد 
وفيه  �لأمل��ان��ي��ة  �للغة  لأن��ه مغرق يف  �للغات  م��ن 
م�ضمون �أُعتقد عندها �أنه ل يلقى �هتماماً لدى 
ب��د�أت تنتع�ض  �لكتاب  �أن ترجمة  �لأط��ف��ال، غري 

 38 �إىل  و�ضلت  1985 حتى  ع��ام  يف  تدريجياً 
لغة و�أ�ضبح ناجحاً عاملياً، وفيما توقفت �لطبعات 
�لدولية �إل �أن �لطبعات بال�ضينية م�ضتمرة حتى 

�أنهم ترجمو� كل كتب �ملوؤلف. 
�أما �لرو�ئي ديفيد فاجرن فقد �عترب �أن �لرتجمة 
�أو �أخرى ولي�ض  توؤثر يف �لعمل �لأدبي بطريقة 
من �ل�ضائب �عتبارها حت�ضيل حا�ضل، فرو�يته 
�لأوىل ترجمت �إىل 70 لغة وكانت �ضعادته مثل 

�لفوز بجائزة �ليان�ضيب، و�عترب �أن �ملرتجم هو 
قارئ  خمل�ض فهو من يكت�ضف �لأخطار �لتي ل 
يتنبه لها �لكاتب  نف�ضه �أو �لنا�ضر، وهو يثق يف 
�ملرتجمني لأنهم بعبارة جمازية مثل �خلياطني 
ي��ع��ي��دون خ��ي��اط��ة �ل���ب���ذلت م��ن ق��م��ا���ض��ة �لن�ض 
�لذي كتبه �ملوؤلف. ور�أي �أن هناك ظاهرة تتمثل 
�ملهاجرين  وخا�ضة  �لق�ض�ض  لقول  �حلاجة  يف 
�لكاتب  �إىل  و�أ�ضار  �لكتابة،  ملكات  تتطور  حيث 
عبا�ض حيدر �لذي كتب عن جتربته �ل�ضخ�ضية 
بالهجرة من بلده �لعر�ق �إىل �أوروبا قبل موجة 
بنف�ضه  �لكتابة  �ملهاجرين، ثم بعدها متكن من 
ب��الأمل��ان��ي��ة ع��ن ه���ذه �مل��ع��ان��اة. م��ن جهته �عترب 
�لكاتب و�ل�ضحفي �أندريا�ض �أوهلري، �أن �ملرتجم 
�لناجح هو من يربع يف �للغة �مل�ضتهدفة بحيث 
يكون على نف�ض �ل�ضفحة مع �لقارئ، فهو ينقل 
كتاب  �للغوي �حلي، ففى  بنب�ضها  كاملة  ثقافة 
»�أ���ض��ب��وع ���ض��ي��ار �مل���غ���و�ر« �أط��ف��ال ب���دون �أ�ضدقاء 
وغ���ارق���ون يف خ��ي��الت��ه��م وه����ذ� م���وج���ود يف كل 
�مل��خ��اوف م��ن هذه  �مل��رتج��م  �لثقافات، ول��و نقل 
�حلالت و�مل�ضاعر �مل�ضاحبة لها لكانت �لرتجمة 
موفقة وموؤثرة. ولفت �إىل وجود ثقافة مرحبة 
و�أدبه  بثقافته  ي��اأت��ي  �أن  ميكن  فالكل  �أمل��ان��ي��ا  يف 
ل��الأدب، مبا فيها ما  �إليها، ففيها عامل موؤ�ض�ض 

ي�ضاحب موجات �ملهاجرين.

مهرجان دبا احل�ضن الثقايف 
ينطلق 25 اأكتوبر

تنطلق فعاليات �لدورة �لثانية من »مهرجان دبا �حل�ضن �لثقايف« 
يومي 25 و 26 �أكتوبر �جلاري و�لتي تنظمها د�ئرة �لثقافة يف 

�ملنطقة �ل�ضرقية على كورني�ض دبا �حل�ضن.
ومت �لإعالن عن تفا�ضيل �ملهرجان خالل �ملوؤمتر �ل�ضحفي �لذي 
�أحمد  عقد �م�ض يف �ملركز �لثقايف يف دبا �حل�ضن بح�ضور �ضعادة 
دبا �حل�ضن و�ضعادة  �لبلدي يف  �ملجل�ض  حممد بن جمعوه رئي�ض 
و�أحمد  �ل�ضارقة  يف  �ل�ضت�ضاري  �ملجل�ض  ع�ضو  �ضبيعان  ع��ب��د�هلل 
�ضلطان �لظهوري نائب رئي�ض �ملجل�ض وطالب عبد�هلل �ضفر مدير 
�لثقافة  د�ئ���رة  �إد�رة  مدير  �ل�ضويجي  �ضالح  وحممد  دب��ا  بلدية 
د�ئرة  مكتب  م�ضوؤولة  �لغول  خلفان  ووف��اء  �ل�ضرقية  �ملنطقة  يف 
من  عدد  بجانب  للمهرجان  �لعام  �ملن�ضق  �حل�ضن  دبا  يف  �لثقافة 
و�ضائل  وممثلي  �لثقافة  د�ئ��رة  وموظفي  �لبلدي  �ملجل�ض  �أع�ضاء 

�لإعالم.
وثمن �ضعادة �أحمد حممد بن جمعوه �جلهود �لثقافية �لتي تقوم 
بها �لد�ئرة يف مدينة دبا �حل�ضن وحتظى باهتمام �ضاحب �ل�ضمو 
�ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�ض �لأعلى 
�إىل مكانة دبا �حل�ضن �لتاريخية كونها  �ل�ضارقة .. منوها  حاكم 

كانت من �أ�ضهر �أ�ضو�ق �لعرب قدميا.
من جهته �أكد حممد �ل�ضويجي �أهمية �حلر�ك �لثقايف �لذي تقوم 
به �لد�ئرة يف �ملنطقة �ل�ضرقية .. مثمنا تعاون موؤ�ض�ضات �ملجتمع 
�ملحلي يف جميع �ملناطق �ل�ضرقية و�لو�ضطى ودعمهم للمهرجانات 
من  وخمتلفة  منوعة  حزمة  ت�ضم  و�لتي  �ل��د�ئ��رة  تنظمها  �لتي 
ل�ضاحب  �لثقافية  �لتوجهات  تعك�ض  �ل��ت��ي  و�لأن�����ض��ط��ة  �ل��رب�م��ج 

�ل�ضمو حاكم �ل�ضارقة .
�مل��ه��رج��ان ي�ضم  �أن  �ل��غ��ول  وف���اء خ��ل��ف��ان  �أو���ض��ح��ت  ناحيتها  م��ن 
جمموعة من �لرب�مج �لثقافية منها معر�ض »عام ز�يد »و�أم�ضيات 
عرو�ض  �إىل  �إ�ضافة  �لإم����ار�ت  �ضعر�ء  م��ن  نخبة  يحييها  �ضعرية 
قرع  وف��ن  �لإم���ار�ت  من  �حلربية  بفن  متمثال  �ل�ضعبي  للفلكلور 
�أوبريت  �إىل  م�ضرية   .. �لفل�ضطينية  و�لدبكة  �ليابانية  �لطبول 
�ملهرجان »�ضوق دبا �لقدمي« �لذي يو�ضح �ملكانة �لتاريخية ملدينة 
وم�ضدر�  قدميا  للعرب  �ل�ضابع  �ل�ضوق  كانت  كونها  �حل�ضن  دب��ا 

مهما من م�ضادر �حلياة و �لدخل لأهايل �ملنطقة .
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• �حتفلِت بطالقك 
ي����وؤك����د مدى  وه������ذ� 
�������ض������ع������ادت������ك ب�����ه�����ذ� 

�لطالق؟
�ضعيدة  �أن���ن���ي  ���ض��ح��ي��ح   -
�أنا  ب��ال��ط��الق، ول��ك��ن ل�����ض��ت 
بل �ضديقاتي  �لحتفال،  �أقام  َمن 
�للو�تي �أعددن يل مفاجاأة. ولأن �ملفاجاأة 
ّمن  نحن  ل�ضنا  ولكن  �لحتفال،  كان  �أعجبْتني، 
�أن هذ�  �أعرف  �أكن  �لفيديو، وب�ضر�حة مل  وَن�َضَر  �ضّور 

�لأمر �ضينال كل هذ� �ل�ضجيج.
بطالقها؟ حتتفل  لبنانية  فنانة  �أول  تكونني  • رمبا 

- بل �أنا �أول فنانة عربية حتتفل بطالقها.
ِزن؟ حُمْ �أمر  �لطالق  • ولكن 

- ع��ن��دم��ا ت��ك��ون �حل��ي��اة �ل��زوج��ي��ة غ��ري م��ت��و�ف��ق��ة، ي�ضبح 
�لطالق �ضرورياً بني �لطرفني.

من  تد�ُولها  مت  �لتي  �مل�ضيئة  �لتعابري  �نتقدو�  كثريون   •
�حلفل؟

�أك��ن على در�ي��ة باملو�ضوع، و�ضديقاتي رغنب يف  �لأ�ضا�ض مل  - يف 
��ضتخد�م تعابري مه�ضومة، ومل يكن �لهدف �لإ�ضاءة �إىل �أحد على 

�لإطالق.
�لطالق؟ ح�ضل  • ومتى 

- قبل �أربعة �أ�ضهر.
عدة؟ �أيام  قبل  ح�ضل  • و�لحتفال 

- نعم، يف �ليوم �لذي ح�ضلُت فيه على ورقة �لطالق.
�لطالق؟ ح�ضل  • وملاذ� 

- لنعد�م �لتفاهم و�لتو�فق. 
مدنياً؟ كان  �لطالق  • وهل 

- نعم، لأننا كنا تزوجنا مدنياً. عندما �ضعرُت باأنني مل �أعد قادرة 
على �ل�ضتمر�ر حتّدثُت مع طليقي ثم ق�ضْدنا حمامياً.

�لطالق؟ هذ�  كلفة  كانت  • ما 
- كّلفني �أربع �ضنو�ت من حياتي، ول �ضك �أنه تاأذى مثلي.

• ومادياً؟
باأن  تق�ضي  ورق��ة  على  وّقعنا  �ل���زو�ج  قبل  لأننا  �ضيء،  ل   -

يحتفظ كل و�حد مبا ميلكه يف حال وقع �لطالق.
موجودة؟ كانت  �لطالق  نية  • وكاأن 

- ل �أحد يعرف حقيقة �ل�ضخ�ض �لذي �ضيبني معه حياًة 
�أف�ضل.  ف��ال��ط��الق  ت��و�ف��ق،  يح�ضل  ل  عندما  ج��دي��دة. 
�ضليمة  �أف��ك��ر بطريقة  ك��ي  �لعقل  م��ن  يكفي  م��ا  �أم��ل��ك 

ول�ضُت من �لنوع �لذي تتحّكم به عو�طفه.
معرفة  دون  م��ن  زو�ج  يح�ضل  �أن  مي��ك��ن  وه���ل   •

�ل�ضريك ب�ضكل جّيد قبل �لرتباط به؟
�لزو�ج  به، ولكن خالل  �أث��ق  - عندما تزّوجنا كنُت 
�إمكانية  ه���ن���اك  ي��ع��د  ومل  م��ع��ه  �حل���ي���اة  ت����غ����رّيْت 

لال�ضتمر�ر معه. و�لأمر نف�ضه ينطبق عليه.
�لتعنيف؟ �أو  للخيانة  تعّر�ضِت  • هل 

�لعقليات، عد�  �ختالف يف  ولكن هناك  �أب��د�ً،   -
عن �أن لكل منا حلمه �لذي مل ي�ضتطع حتقيقه 

مع �لآخر.

�ملا�ضية؟ �لأعو�م  ع�ضت  • وكيف 
- �أنا من �لنوع �لذي مينح �لآخر �أكرث من فر�ضة كي ل يظلمه. �عرت�ضْتني 
�أ�ضياء كثرية، لكنني �ضربت على �أمل �أن يح�ضل تغيري، عد� عن �أنني خفت 
من كالم �لنا�ض لأنني عادة �أعمل �ألف ح�ضاب له. ولكن هذ� خطاأ كبري ول 
�أعطيُت  �أنا  �أن حُت�ضم �لأم��ور ب�ضرعة.  �أن�ضح به على �لإط��الق، بل �لأف�ضل 

�لكثري من �لفر�ض وخ�ضرُت.
بالطالق؟ طالب  َمن  �أنِت  • هل 

َح�َضْمُته  �أن  �إىل  عنه  تر�جعُت  ثم  بعيدة  ف��رتة  منذ  بالطالق  طالبُت  �أن��ا   -
�أخري�ً.

بالطالق؟ �حتفلِت  لأنك  زوجك  عاتبك  • هل 
- بالقطع ل. كان يفرت�ض �أن يح�ضل �لطالق ب�ضكل تو�فقي، ولكن هذ� مل 

يحدث. 
كره؟ �إىل  �حلب  حتّول  • وهل 

- هو �ل�ضبب، لأنه كان �لبادئ.
بينكما؟ مقطوعة  �لت�ضالت  �أن  يعني  • هذ� 

- هو حظرين عن هاتفه و�أنا مثله، و�هلل ي�ضعده ويبعده.
لال�ضتغالل؟ تعّر�ضِت  • هل 

- هو مل ي�ضتغلني مادياً، ويف �لأ�ضا�ض ل�ضُت طفلة ول �أ�ضمح لأحد با�ضتغاليل، 
كما �أنه مل حت�ضل خيانة لأنني �مر�أة لديها كر�مة.

فنك؟ على  �أّثر  زو�جك  �أن  ترين  • هل 
- طبعاً، بدليل �أن �لعرو�ض تتهافت علّي منذ طالقي. �لزو�ج ياأخذ �لفنانة 

من عملها.
بقوة؟ للعودة  ت�ضتعدين  • وهل 

�أ�ضياء عدة، كما لدّي جمموعة حفالت يف  - طبعاً. كنُت يف م�ضر و�ضّورُت 
ر �أغنية جديدة مع طوين �ضابا.  لبنان، و�ضاأقوم بجولة فنية. كذلك، �أح�ضّ

�ضاأعود كما كنت يف �ل�ضابق. حتى �ضكلي َتغرّي وعاد كما كان عليه �ضابقاً.

خالد �ضرحان : ال�ضينما 
بيتي الأول يف عامل 
ال�ضهرة والنطالق

خالد  �مل�ضري  �لفنان  حققها  �ل��ذي  �ل��ت��األ��ق  حالة  بعد 
�ضرحان يف عامل �لكوميديا يف �لفرتة �لأخرية، وتاألقه 
�أوي(، حمققاً  زوجة مفرو�ضة  يف م�ضل�ضل )يوميات 
ك��ب��ري�ً، يعود  م��ن خ���الل �ضخ�ضية )ع��ل��ي( جن��اح��اً 
�ضرحان �إىل �ل�ضينما، ولكن بدور جديد و�ضخ�ضية 
م�ضري(.�لعمل  )ي��وم  فيلم  خ��الل  من  خمتلفة، 
�ل����ذي ي�����ض��ارك ف��ي��ه م���ع خ��ال��د �ل��ن��ب��وي و�أحمد 
�ل��ف��ي�����ض��اوي، م��ن ت��األ��ي��ف �أمي���ن ن���ادر وم�ضطفى 
حلمي و�إخر�ج خالد �خللفاوي، وك�ضف �ضرحان 
عن �أنه يج�ضد فيه �ضخ�ضية )فتوة(، ولكن لي�ض 
�ملاأخوذة  و�ل�ضورة  للبلطجة  �مل��ت��د�ول  باملعنى 
عن �لفتوة يف �لع�ضر �حلايل.و�أ�ضاف �أن هذه 
و�لتي  �لقدمي،  �لع�ضر  �إىل  تعود  �ل�ضخ�ضية 
رو�ياته،  معظم  يف  حمفوظ  جنيب  قدمها 
�حلق  �ضاحب  �لبنيان،  ق��وي  �ل�ضخ�ض  وه��و 

�لذي يعطي �لغالبة حقهم.
�لتي  �لتجربة  بتلك  �ضعيد  �إن��ه  خالد  وق��ال 

�أعادته �إىل �ل�ضينما حيث يعتربها بيته �لأول 
يف عامل �ل�ضهرة و�لنطالق، لفتاً �إىل �أن �لفيلم 

يتناول ق�ضة خمتلفة �ضوف تنال �إعجاب �جلمهور.

مروان حامد يوا�ضل التح�ضريات 
لـ)رجل امل�ضتحيل(

بعد �لنجاح �لالفت �لذي حققه �ملخرج �مل�ضري �ل�ضاب مرو�ن حامد 
يف فيلمة �لأخ���ري )ت���ر�ب �مل��ا���ض(، و�مل���اأخ���وذ ع��ن رو�ي���ة �لكاتب 
�مل�ضري �أحمد مر�د، قرر �أن يخو�ض جتربة �ضينمائية �أخرى 
�لتح�ضري�ت  يو��ضل  حيث  �ل��رو�ئ��ي،  �لعمل  م��ن  م��اأخ��وذة 
�ملعروف  �مل�ضري  �لكاتب  ملوؤلفها  �مل�ضتحيل(  لرو�يته )رجل 
�ملختلفة  �لق�ض�ض  من  �لعديد  ت�ضم  و�لتي  ف���اروق،  نبيل 

لبطلها �أدهم �ضربي.
وك�ضف مرو�ن عن �أن �لتح�ضري�ت ت�ضري حالياً على قدم 
و�ضاق، حيث تتم مو��ضلة كتابة �ل�ضيناريو، بالإ�ضافة �إىل 

�ختيار فريق �ملمثلني.
�أن����ه ي���رى �أن ت��رك��ي��ب��ة )�أده�����م ����ض���ربي( �ضوف  و�أ����ض���اف 
�أنها �ضخ�ضية مليئة  قوياً وكبري�ً، خ�ضو�ضاً  ُتخرج فيلماً 
بالأحد�ث و�لتفا�ضيل �لتي ت�ضتفز �أي خمرج خلو�ض تلك 

�لتجربة.
وت����دور �لق�ضة ح���ول رج���ل �مل��خ��اب��ر�ت �أده����م ���ض��ربي، �لذي 
�خلا�ضة  �ل�ضرية  �لعمليات  من  �لكثري  يخو�ض 
د�خل  �أو  خ��ارج  �ضو�ء  للبالد،  �لقومي  ب��الأم��ن 

م�ضر.

التداول  م�ضاهدة عالية من  ن�ضبة  الفيديو اخلا�س باحلفل  ونال  ال�ضديقات،  مع  ب�ضهرٍة  نورهان بطالقها  الفنانة  احتفلْت 
على مواقع التوا�ضل االإجتماعي نظرًا لندرة احلاالت املماثلة، كما حظي مبوجة عالية من االنتقادات نظرًا للعبارات التي 

ا�ضُتخدمت للتعبري عن فرحة الطالق.
نورهان قالت اإنه مل يكن لها علم باالحتفال، ولكنها اأبدْت �ضعادتها لنْيلها حريتها بعد اأربع �ضنوات من الزواج. وك�ضفت عن 
جمموعة من احلفالت التي �ضتحييها قريبًا يف لبنان، 
اأغنية جديدة تن�ضجها حاليًا مع  اإىل  باالإ�ضافة 
طوين �ضابا، م�ضددًة على اأنها �ضتعود اإىل الغناء 
بقوة، كما كانت عليه احلال قبل الزواج.

ر اأغنية جديدة مع طوين �ضابا اأح�ضّ

نورهان : الزواج ياأخذ الفنانة من عملها
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اأطعمة تعالج  اآلم الظهر
�أو  �أ�ضابيع  ب�ضعة  غ�ضون  يف  ع��ادة  تتح�ضن  �ضائعة  حالة  ه��ي  �لظهر  �آلم 
�أ�ضهر، وقد يكون �ضببها �لنوم يف و�ضعية �ضعبة، �أو �إ�ضابة ب�ضيطة، �أو حتى 
�لتخفيف  ميكن  �مل�ضكلة  ه��ذه  لكن  خاطئة.  بطريقة  �ل��وق��وف  خ��الل  من 
�لنظام  �أو  �لتغيري�ت يف منط �حلياة  بع�ض  �إج��ر�ء  من حدتها عن طريق 
�إ�ضافة  فاإن  "�إك�ضربي�ض" �لربيطانية  تقرير ل�ضحيفة  �لغذ�ئي. وبح�ضب 
�آلم  �ضهلة لتخفيف  �ليومي هو طريقة  روتينك  �إىل  �لربوكلي  �ملزيد من 
�لظهر. و�أو�ضحت �ل�ضحيفة �أن �لربوكلي ميكنه منع �أمل �لظهر؛ لأنه غني 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�ضريرية  �لتجارب  ملركز  وفًقا  �ملعدين،  بالكال�ضيوم 
)مر�كز �ضينريجي لالأبحاث(. و�أ�ضافت: "كوب و�حد من �لربوكلي يعادل 
حو�يل 180 ميلجر�ًما من �لكال�ضيوم -حو�يل 25 يف �ملائة- من �لكمية 
�ملو�ضي بها يومًيا. وبح�ضب "�ضيرنجي لالأبحاث"، فاإن عدم �حل�ضول على 
مزمن  ع�ضلي  ب��اأمل  يرتبط  �لغذ�ئي  نظامك  يف  �لكال�ضيوم  من  يكفي  ما 
�لأبحاث  �أن  �إىل  �ل�ضحيفة  و�أ���ض��ارت  �أمل م��وؤمل.  �إىل  ذل��ك  ي��وؤدي  �أن  ميكن 
�أظهرت �أن �إ�ضافة بع�ض �لأطعمة و�مل�ضروبات �إىل حميتك، ميكن �أن يقلل 

من �للتهاب ويجعل �لع�ضالت يف �أنحاء ج�ضمك �أكرث �ضحية.
�لكال�ضيوم مفيد  �أن  "كلنا نعرف  "�ضيرنجي لالأبحاث" قوله:  ونقلت عن 
تقل�ضات  �إىل  ي��وؤدي  �أن  ميكن  �لكال�ضيوم  يف  نق�ض  وج��ود  ولكن  لعظامك، 

�لع�ضالت �ملزمنة و�لأمل �مل�ضاحب لها".
عند  �جل�����ض��م  ق��ب��ل  م��ن  ب�ضهولة  �ل��ك��ال�����ض��ي��وم  �م��ت�����ض��ا���ض  "يتم  و�أ����ض���اف: 
�حل�ضول عليه من خالل م�ضادر �لغذ�ء بدًل من �ملكمالت �لغذ�ئية؛ لذلك 
�لربوكلي،  مثل  �خل�ضر�ء،  �لد�كنة  �خل�ضرو�ت  من  �لكثري  بتناول  ين�ضح 
من  عالية  ن�ضبة  على  جميعها  حتتوي  و�لتي  �لأخ�ضر،  و�لكرنب  �للفت، 
�لعمود  غ�ضروف  يف  �للتهاب  تقليل  للربوكلي  ميكن  ا  �أي�ضً �لكال�ضيوم". 
�لفقري، لأن تخفيف �للتهاب ي�ضاعد على �لتحكم يف �آلم �لظهر. وت�ضمل 
يحتوي  منها  وكاًل  و�ل�ضبانخ،  �للفت  �لأخ��رى  �مل�ضادة لاللتهاب  �لأطعمة 
و�ملك�ضر�ت  و�لكاكاو  �لأفوكادو  ا  �أي�ضً �لظهر.  �آلم  مقاومة  خ�ضائ�ض  على 

و�لربوتينات �خلالية من �لدهون هي من �لأطعمة �مل�ضادة لاللتهابات.

ت�ضاقط ال�ضعر.. متى ي�ضتلزم ا�ضت�ضارة الطبيب؟
�ل�ضعر؛  �أم��ًر� طبيعيًّا وج��زًء� من دورة منّو  �لغالب  �ل�ضعر يف  يعّد ت�ضاقط 
100 و200 خ�ضلة �ضعر  �إن��ه من �لطبيعي فقد�ن ما ي��رت�وح بني  حيث 
يوميًّا. وقالت طبيبة �أملانية لالأمر��ض �جللدية، �إنه يف حال �ضقوط كمية 
�إذ� كان �ملرء قد  �أكرب من ذلك على نحو مفاجئ، فاإنه ينبغي مر�جعة ما 
�أو �أجرى عملية جر�حية خالل  تعر�ض لإ�ضابة بعدوى كالإنفلونز� مثاًل 
باإعادة  �حل���الت  ه��ذه  يف  يقوم  �ل�ضعر  �أن  �إىل  م�ضرية  �ضهور.  ثالثة  �آخ��ر 
مز�منة دورة منوه، ما يوؤدي �إىل �ضقوط كثري من �ل�ضعر دفعة و�حدة بعد 
�إذ�  �أنه  �أوته زميان هارم�ض،  �لدكتورة  و�أو�ضحت  �أ�ضهر.  مرور نحو ثالثة 
��ضت�ضارة  �لأ�ضباب، فينبغي حينئذ  �أحد هذه  �إىل  �ل�ضعر  ت�ضاقط  مل يرجع 
�حلديد  نق�ض  �إىل  حينئذ  ي�ضري  قد  �ل�ضعر  ت�ضاقط  لأن  نظًر�  �لطبيب؛ 
باجل�ضم �أو خلل وظيفي بالغدة �لدرقية، �إىل جانب �لعو�مل �لور�ثية. ويف 
�ل�ضعر. و�إىل جانب  �ل�ضبب كي يتوقف ت�ضاقط  هذه �حل��الت يجب عالج 
�ملتو�زنة  �لتغذية  خ��الل  من  �ل�ضعر  �ضحة  دع��م  ميكن  �ل�ضليمة،  �لعناية 
با�ضم  ا  �أي�ضً �مل��ع��روف   H فيتامني  خا�ضة  و�لفيتامينات،  باملعادن  �لغنية 
و�لذي تتمثل م�ضادره يف �ضفار �لبي�ض وكبد �لأبقار ورقائق  "�لبيوتني"، 

�ل�ضوفان و�جلوز و�حلبوب �لكاملة.

االلوان  يف  عجيب  وبتنا�ضق  االخاذه  برائحتها  متتاز   •
على  الفرا�ضات  تف�ضلها  التي  ال��وح��ي��دة  ال��زه��رة  وه��ي 
غريها الن رحيقها خمبا يف اأعماقها ؛ وتوجد بعدة األوان 

االأحمر واالأبي�س واالأزرق واالأ�ضفر والزهري فما هي؟
 - �لقرنفل

؟  ال�ضاي  ورائحة  طعم  اختالف  �ضبب  هو  • ما 
- عمر �لورقة �ملقطوفة 

ال  ملاذا  احلركي  ال��دوار  من  يعانون  االأ�ضخا�س  بع�س   •
ي�ضاب االإن�ضان بالدوار من تاأثري دوران الكرة االأر�ضية؟

- لن حركة دور�ن �لأر�ض منتظمة
مبا  اخلارجية  ل��الأذن  ان�ضداد  اأحيانا  يحدث  قد   •

ي�ضمى wax فكيف يكون ؟
- �فر�ز�ت طبيعية لالأذن

• هل تعلم �أن �أهم �أعر��ض �لنزيف �أن يكون �مل�ضاب بالنزيف م�ضفر �للون جاف �لفم، عط�ضاناً. وتكون درجة 
حر�رته منخف�ضة. يعاين من �لدوخة وطنني حاد يف �لأذنني. ثم ي�ضاب بالإغماء. فاإذ� كان �مل�ضاب يعاين من 
نزيف �ضرياين يف �أحد �لأطر�ف نك�ضف على �ملكان، ونرفع �لطرف �إىل �لأعلى ثم ن�ضغط على مكان �لنزيف 

بقطعة قما�ض، وي�ضتعمل رباط قوي �أعلى �جلرح و�أ�ضفله عند �لإ�ضابة بالنزيف �لوريدي. 
هذ�  نق�ض  �أع��ر����ض  وتكون  �لعني  عمل  وح�ضن  �لإب�ضار  عملية  ق��وة  يف  ي�ضاعد   A فيتامني  �أن  تعلم  • هل 
�لفيتامني بالعم�ض �لليلي �لذي ي�ضيب �لإن�ضان وجفاف بالعني. ويد�وي ذلك بتعوي�ض هذ� �لفيتامني وذلك 

بتناول �جلزر و�لأور�ق �خل�ضر�ء و�ضرب �للنب و�حلليب و�أكل �لبي�ض. 
• هل تعلم �أن �لإن�ضان ي�ضتطيع �أن يتحمل بدون تنف�ض ما بني 3 � 7 دقائق فقط، فاإذ� ز�دت على ذلك يجب 
فح�ض جمرى �لتنف�ض وحماولة حتريره من �أي عائق فاإذ� مت كل ذلك وبقيت عملية �لتنف�ض متوقفة يجب 

�للجوء عندها �إىل �إجر�ء عملية تنف�ض ��ضطناعي .
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الكزبرة ت�ضهل اله�ضم

ملعاجلة  ��ضتعمالها  وميكن  �له�ضم  وت�ضّهل  للت�ضنجات  م�ضادة  �ل��ك��زب��رة 
�ل�ضطر�بات �له�ضمية وتخفيف �أوجاع �لبطن و�لنفخة، حتى �أنها تعالج 
�لإ�ضهال. تعطي بذورها �ملطحونة طابعاً مميز�ً ل�ضل�ضات �خلل وميكن �أن 
حت�ّضن خلطات �خل�ضر�و�ت �ل�ضتوية �ملطبوخة على �لبخار عند خلطها مع 

�لكّمون. كذلك ميكن ��ضتعمالها )لإيقاظ( �أطباق �ل�ضمك و�ملحار.

زائر يتحدث مع الروبوت  totto ، الذي مت ت�ضميمه على �ضكل ال�ضخ�ضية التلفزيونية اليابانية 
)تيت�ضوكو كوروياناجي( خالل القمة العاملية للروبوت يف طوكيو.   )رويرتز(

مل يكن هذ� �ل�ضباح يف �ملدر�ضة �ضباحاً عادياً بالن�ضبة للجميع، فقد �ن�ضم �إىل هيئة �لتدري�ض مدر�ض جديد 
للغة �لعربية و�لدين، ل عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو �ن ذلك �ملدر�ض و��ضمه فريد ق�ضري�ً جد�ً، 
نعم كان ممتالأً بع�ض �ل�ضيء مع ق�ضره �ل�ضديد فهو ل يتعدى 110 �ضم و�ذ� كانت هيئة �لتدري�ض قد تقبلته 
لأنهم �نا�ض كبار يفهمون �نه ل حيلة له يف ذلك �ل �ن �لتالميذ مل ي�ضكتو� فد�ر �لهم�ض و�لغمز و�ل�ضحك 

و�لتلميحات �لغريبة بينهم وكان مو�ضوع �ل�ضاعه. 
��ضبح �ل�ضتاذ فريد م�ضئوًل عن تدري�ض �للغه �لعربية لل�ضفوف �لأوىل ثانوي وعانى كثري�ً يف �ليومني �لأولني 
لدخوله تلك �ملدر�ضة ولكنه يف �ليوم �لثالث كان قد ��ضتجمع �ضتات نف�ضه وثقته و�ي�ضاً قوته �ملحدودة وقرر 
�ن يرغم �لتالميذ على �حرت�مه.. و�ضبحان �هلل فقد ��ضتطاع ذلك �ملدر�ض �ن مي�ضك بزمام �لمور .. كيف، 
�حكي لكم .. دخل �ل�ضيد فريد �إىل �ل�ضف وطلب �خر�ج كتاب �للغه �لعربية وفتح �ل�ضفحة و�ضاأل من منكم قام 
بتح�ضري ذلك �لدر�ض فلم يجد �جابه بل هم�ضات و�ضخرية.. ح�ضناً من منكم يحفظ تلك �لأية �لتى تتحدث 
عن نعم �هلل تعاىل.. ح�ضناً ل جميب، رفع �ل�ضيد فريد يده بع�ضاه �لطويلة وهو يقول �ليوم �ضاأ�ضامح ولكن 
لن ��ضامح بعد ذلك ورمبا جاءت �لع�ضا ب�ضئ من �لن�ضباط  ف�ضكت �جلميع فاأ�ضتدرك يقول �لأن لنقر�أ �لأية 
ووقف بجانب �لطاولة و�عتدل يف وقفته ثم �طلق �ضوته بالب�ضملة وبد�أ يف تالوة �لأية �لكرمية.. �ضبحان من 
�خرج هذ� �ل�ضوت �لعميق �لعايل �ملُنغم �حللو من ذلك �جل�ضد �ل�ضغري و�ضبحان من �نزل على روؤو�ض �لتالميذ 
�لهدوء و�ل�ضكينة فاأعتدل �جلميع ين�ضتون خا�ضعني لتالوة ��ضتاذهم ،وعندما ختم �لأية كانو� ماز�لو� من�ضتني 
فاأ�ضرع وبد�أ يف �ضرح �لأية �لكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة �جربت �جلميع على �لن�ضات بل �نه كلما 
�ضكت طالبوه بالزيادة وبد�أت �لأ�ضئلة تنهال عليه.. ومع �خر �ضوؤ�ل رن جر�ض �حل�ضة فاأ�ضتنكرو� ذلك �جلر�ض 
�ل�ضعادة، و�نطلقو� يف �لف�ضحة  وغ�ضب بع�ضهم.. �ختتم ح�ضته و�طلق �ضالمه عليهم و�ن�ضرف وهم يف قمة 
يحكون عن �لأ�ضتاذ فريد.  يف �ضباح �ليوم �لتايل كان لالأ�ضتاذ فريد �ضعبية غريبة يف �ملدر�ضة حتى للذين مل 
يح�ضرو� له در�ضاً ويف �لأذ�عه �ملدر�ضية كانت �لبد�ية بكلمات �هلل �لبينات �طلقها �لأ�ضتاذ فريد بعقريته فاأبدع 
وترك يف عيون بع�ضهم بع�ض �لدموع وترك يف �لقلوب حب من نوع غريب فاأ�ضبح يف �ضاعات قليلة هو �لورقة 
�لر�بحة يف �ملدر�ضة ب�ضخ�ضيته �جلذ�بة و��ضلوبه �لرتبوي �ملتميز وتدينه وهدوءه ول عجب يف �نه بعد ذلك كان 

ي�ضري وهو يح�ض باأنه عمالق. 

�أمر��ض �لقلب هي �ل�ضبب �لأول للوفاة حول �لعامل، و�ن�ضد�د 
�ل�ضر�يني �ضبب رئي�ضي لالأزمات �لقلبية، لذلك يعترب �لك�ضف 

�ملبكر عنه �أمر�ً حيوياً.
وميكن �إجر�ء تغيري�ت يف منط �حلياة و�لعاد�ت �لغذ�ئية لعالج 
�ن�����ض��د�د �ل�����ض��ر�ي��ني و���ض��م��ان ع��دم ت��ك��ر�ره، ل��ذل��ك ق��م مبر�قبة 
�لأعر��ض �لتالية و�لتي يخربك ج�ضمك من خاللها عن وجود 

�ن�ضد�د ولو ب�ضيط:
�لوفاة  �حتمال  ي�ضاعف  موؤ�ضر  و�لكامل  �ملتو�ضط  �ل�ضلع   •

ب�ضبب �ن�ضد�د �ل�ضر�يني.
�أحد  م��ن��ه  �ل�ضفلى  �مل��ن��ط��ق��ة  خ��ا���ض��ة  �لأذن  ���ض��و�ن  جت��ّع��د   •

�لأعر��ض �ل�ضامتة على وجود �ن�ضد�د يف �ضر�يني �لقلب.
يف  �ن�ضد�د  وجود  على  �إ�ضارة  �مل�ضي  عند  �ل�ضاق  ع�ضلة  �أمل   •

�ضر�يني �ل�ضاق خا�ضة �إذ� كان �لإن�ضان مدخناً.
�ن�ضد�د  عالمات  من  �لرقبة  �إىل  ميتد  و�ل��ذي  �لفك  �أمل   •
�لن�ضاء، لكن على �لرجال �لنتباه  �ضر�يني �لقلب خا�ضة لدى 

له �أي�ضاً.
�ل�ضر�يني  بان�ضد�د  �ضلة  ذ�ت  �لظهر  �أ�ضفل  �أوجاع  تكون  • قد 

ولي�ض تعب ع�ضالت �لظهر فقط.
• �لتدخني عامل خطر يرتبط بان�ضد�د �ل�ضر�يني، و�حلل هو 

�لإقالع عن �لتبغ.

ان�ضداد  وجود  على  تدل  عالمات   5
يف �ضرايني القلب


