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كيف تتعامل مع الطفل بعد التطعيم الأول ؟

لو ما يزال هناك �سنة اأوىل اأمومة يجب عليك معرفة كل التطعيمات 
الالزمة للطفل الر�سيع فهناك تطعيم يجب اأخذه خالل 24 �ساعة 

من والدة الطفل، وت�ستمر فرتة التطعيمات حتى العام ون�سف.
ي�سبب  قد  اأن��ه  اإال  للطفل  وف��وائ��ده  التطعيم  اأهمية  الرغم من  على 
بع�ض االأعرا�ض املوؤملة، ومنها "ارتفاع درجة احلرارة، االأمل ال�سديد، 

الكدمات واالحمرار، والغثيان".
وفى حلقة جديدة من �سل�سلة حلقات �سنة اأوىل اأمومة يقدم "اليوم 
ال�سابع" طرق التعامل مع الطفل بعد التطعيم كما قالت الدكتورة 

مى �سعد الدين ا�ست�سارى اأطفال وحديثى الوالدة:
والبكاء  وال��ك��دم��ات  لل�سخونية  يتعر�ض  طفلك  التطعيم  بعد   �1

امل�ستمر، ومن اأجل هذا يجب اأن تراقبى درجة احلرارة .
2� لو درجة حرارة الطفل ما تزال مرتفعة يجب اأن تعطيه خاف�سا 

للحرارة لكن عند اللزوم الأنه ممكن يقلل فاعلية التطعيم .
طبقي كمادات  التطعيم  مكان  واحمرار  كدمات  ظهور  حالة  فى   �3

مياه فاترة فى اأول 48 �ساعة بعد التطعيم.
4� ميكن اأن ت�ستخدمى كرميات م�سادة لاللتهاب والكدمات.

5� حاوىل التخفيف عن طفلك من خالل التغذية ال�سليمة والر�ساعة 
الطبيعية.

6� يجب اأن تنتبهي اإىل كرا�سة التطعيمات الأنك لو �سافرت اأو غريت 
الدكتور �سيكون لديه خلفية عن حالة الطفل من اأول يوم والدة.

عالمات املياه البي�ضاء على العني
تتاأثر القدرة على االإب�سار عند وجود مياه بي�ساء على العني، وعندما 
تبداأ البقعة البي�ساء يف التمدد البد من ا�ستبدال عد�سة العني حتى ال 
يفقد املري�ض الب�سر. هناك عدة اأعرا�ض تك�سف حالة املياه البي�ساء 

مبكراً، وينبغي الفح�ض الطبي عند مالحظتها، وهي: 
املياه  اأو  العني  عد�سة  اإع��ت��ام  م�سكلة  اأع��را���ض  م��ن  الغائمة.  ال��روؤي��ة 
بوجود  وت�سعر  �سبابي،  ب�سكل  واالأ�سياء  الكائنات  تظهر  اأن  البي�ساء 
غيمة اأمام عينيك. احل�سا�سية لالأ�سواء ال�ساطعة. اإذا كنت تعاين من 
ح�سا�سية لل�سوء مع روؤية غائمة عليك زيارة طبيب العيون لفح�ض 
التعر�ض  عند  اأو  ال�سم�ض  اإىل  اخل���روج  عند  عينيك  راق��ب  عينيك. 
لومي�ض �سريع. ازدواج الروؤية. يف بع�ض االأحيان قد تتزايد اأعرا�ض 

الروؤية الغائمة وال�سبابية لت�سبح هناك ازدواجية يف الروؤية.
االألوان الباهتة. الذين يعانون من املياه البي�ساء ال يرون االألوان يف 

ظلها ال�سحيح، واإمنا يرون ن�سخة باهتة من اللون.
بني  التناق�ض  متييز  على  ال��ق��درة  ت��راج��ع  ب�سبب  ال��ق��راءة.  �سعوبة 
البي�ساء،  املياه  اأعرا�ض  القراءة من  االأبي�ض واالأ�سود تعترب �سعوبة 

الأن من ي�سكو من امل�سكلة يجد �سعوبة يف قراءة ال�سحف والكتب.
ال�سيارة لياًل نتيجة عدم  القيادة لياًل. ترجع �سعوبة قيادة  �سعوبة 

و�سوح الروؤية، والأن م�سابيح ال�سيارة االأمامية تبدو اأكرث توهجاً.

حقيقة ال�ضتعانة بـالروبوتات القاتلة
نفى اجلي�ض االأملاين عزمه امتالك اأ�سلحة اآلية و�سفها البع�ض باأنها 

رويرتز عن قائد ع�سكري. نقلت  ما  وفق  قاتلة"،  روبوت  "اأجهزة 
اأم��ن االإنرتنت  اللفتنانت ج��رال لودفغ الينهو�ض قائد وح��دة  واأك��د 
التي تاأ�س�ست يف اأبريل 2017، ذلك التوجه اأثناء نقا�ض ب�ساأن الذكاء 

ال�سناعي، على هام�ض موؤمتر ميونيخ ال�سنوي لالأمن.
وقال الينفو�ض موقفنا وا�سح متاما. لي�ض لدينا نية جللب... نظم 
اأن  ينبغي  االأمل��اين  اأن اجلي�ض  واأ�ساف  روي��رتز.  نقلت  ذاتية، وفق ما 

يتاأهب للت�سدي ملثل هذه االأ�سلحة، اإذا ا�ستخدمتها دول اأخرى.
وقال اإن هناك حاجة لنقا�ض �سيا�سي وقانوين اأو�سع نطاقا ب�ساأن هذا 
التكنولوجية  التطورات  ظل  يف  اهتمام  حمل  اأ�سبح  ال��ذي  املو�سوع، 
تعمل  التي  االأ�سلحة  من  املزيد  با�ستخدام  ت�سمح  قد  التي  ال�سريعة 

بذاتها، مثل الطائرات من دون طيار وغريها.
وخالل املوؤمتر قالت ماري فاريهام من�سقة حملة )اأوقفوا الروبوتات 
التي  االأ�سلحة  بالفعل على دعم حظر  وافقت  دول��ة   22 اإن  القاتلة( 

تعمل ذاتيا، واإن جمموعتها حتاول زيادة الوعي ب�ساأن هذا االأمر.
الب�سري"  "التحكم  ا�ستمرار  على  احل��ر���ض  امل��ه��م  م��ن  اأن  واأ���س��اف��ت 
التطور  ظل  يف  اتفاقات  اإب���رام  يتطلب  االأم��ر  واأن  االأ�سلحة،  نظم  يف 

التكنولوجي ال�سريع.
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ل عالقة بني التطعيم �ضد 
الأوبئة وبني الإ�ضابة بال�ضرع 
يقول باحثون يف الرويج اإن القلق من اأن يوؤدي التطعيم �سد االأوبئة اإىل 

اإ�سابة االأطفال ب�سرع لي�ض له ما يربره على ما يبدو.
يف  العامة  لل�سحة  الرويجي  املعهد  من  هابريج  �سريي  الطبيبة  وقالت 
مت   2009 يف  اخل��ن��ازي��ر  اإنفلونزا  تف�سي  "خالل  هيلث  ل��روي��رتز  اأو���س��ل��و 

تطعيم اأكرث من ن�سف اأطفال الرويج.
واأ�سافت عرب الربيد االإلكرتوين اإن "الهدف من درا�ستنا هو التحرى عما 
اإذا كان التطعيم �سد تف�سي االإنفلونزا له �سلة بزيادة خطر اإ�سابة االأطفال 

بال�سرع.
االإ�سابة  خطر  بزيادة  ارتباطه  قبل  من  اأثبت  االإنفلونزا  �سد  "التطعيم 
بالنوبات احلمية" التي مت ربطها بزيادة خطر االإ�سابة بال�سرع فيما بعد.

واال�سطرابات  التطعيم  ب��ني  �سلة  وج��ود  م��ن  "القلق  اإن  ه��اب��ريج  وق��ال��ت 
الع�سبية وا�سطرابات النمو رمبا يحد من ا�ستعداد االآباء لل�سماح بتطعيم 
وال�سيما  �سلبية  نتائج  التطعيم  م��ع��دالت  ل��رتاج��ع  ي��ك��ون  رمب��ا  اأوالده����م. 

بالن�سبة لالأ�سخا�ض املعر�سني لالإ�سابة باملر�ض".
نتائجنا  اأن  ول��الأط��ب��اء  ل��الآب��اء  املطمئنة  االأم���ور  م��ن  اأن  "نعتقد  واأ���س��اف��ت 
يف  االأوب��ئ��ة  �سد  التطعيم  بعد  بال�سرع  االإ�سابة  خطر  زي��ادة يف  تظهر  مل 

االأطفال.
االأطفال". تطعيم  معدالت  زيادة  يف  درا�ستنا  ت�سهم  اأن  "ونتع�سم 

�ضافر الوزير ليتفقد اآثار 
الزلزال.. فتحطمت طائرته

ع�سكرية  ه��ل��ي��ك��وب��رت  ط���ائ���رة  حت��ط��م��ت 
املك�سيكي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ت��ق��ل  ك��ان��ت 
وح��اك��م والي���ة واه��اك��ا ال��واق��ع��ة بجنوب 
اإىل  اأدى  امل��ا���س��ي��ة مم��ا  ال��ب��الد،اجل��م��ع��ة 
م��ق��ت��ل ���س��خ�����س��ني خ����الل ج��ول��ة لتفقد 
االأ����س���رار ال��ن��اج��م��ة ع��ن زل����زال وق���ع يف 
وقت �سابق من نف�ض اليوم، لكن الوزير 

وحاكم واهاكا جنيا.
وقال وزير الداخلية، األفون�سو نافاريتي، 
مل��ح��ط��ة )ت���ل���ف���ي���زا( ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة اإن����ه 
واأليخاندرو مراد حاكم واهاكا مل ي�سابا 
بجروح خطرية جراء احلادث، الذي وقع 

اأثناء حماولة الطائرة الهبوط.
ال��وزارة بيانا على تويرت ذكر  واأ���س��درت 
عندما  ُقتال  االأر����ض  على  �سخ�سني  اأن 

�سقطت الطائرة.
الزلزال  اآث��ار  يتفقدان  امل�����س��وؤوالن  وك��ان 
�سيتي  ومك�سيكو  واهاكا  والية  هز  الذي 

بقوة 7.2 درجة، م�ساء اجلمعة.
ومل يوؤد الزلزال اإىل �سقوط قتلى ب�سكل 
بع�سرات  اأ����س���رارا  اأحل���ق  لكنه  م��ب��ا���س��ر، 
املباين كما اأدى اإىل انقطاع الكهرباء عن 

مليون �سخ�ض ح�سبما قالت ال�سلطات.

دايت كوكا كول.. 
اعرتاف من الداخل

جهودا،  ك��وال  ك��وك��ا  �سركة  ت��ب��ذل 
يف االآون����ة االأخ�����رية، ح��ت��ى حتفز 
ا�ستهالك  ع��ل��ى  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 
الغازية  امل�����س��روب��ات  م���ن  امل���زي���د 
ظل  يف  داي����ت،  للحمية  امل��وج��ه��ة 

تراجع مبيعاتها.
لل�سركة،  التنفيذي  امل��دي��ر  واأق���ر 
النتائج  ب����اأن  ك��وي��ن�����س��ي،  جيم�ض 
املبكرة التي حققتها "كوكا كوال"، 
ال تبعث على الر�سا ب�سكل كامل، 
عرو�ض  ت����ق����دمي  م����ن  ب���ال���رغ���م 
يف  املنتج  على  جديدة وحتديثات 
كوين�سي  واأو���س��ح  املا�سي.  يناير 
اإنعا�ض  ع���ل���ى  ال����ق����درة  ع�����دم  اأن 
كان  دايت"،  ك��وال  "كوكا  مبيعات 
اال�ستياء  تثري  ال��ت��ي  االأم���ور  م��ن 
عن  واأع������رب   ،2017 ال���ع���ام  يف 
اأمله اأن يتوقف تراجع مبيعاتها، 
واأ�ساف،  اجل��اري��ة.  ال�سنة  خ��الل 
اأن  اإىل  اإن�سايدر"  "بيزن�ض  وف��ق 
تقدمي م�سروبات بنكهات جديدة، 
ال�سحيح،  االجت�������اه  يف  خ���ط���وة 
بال�سرورة  ي�����س��اع��د  ال  ق��د  ل��ك��ن��ه 
امل�سروبات  م��ب��ي��ع��ات  رف����ع  ع��ل��ى 
للمواظبني  امل���وج���ه���ة  ال���غ���ازي���ة 
احتواء  ورغم عدم  على احلمية. 
اأي غرام  دايت" على  "كوكا كوال 
يف  تنجح  مل  اأنها  اإال  ال�سكر،  من 
ال�سحة،  خ���رباء  م��ن  ع��دد  تاأييد 
وم�����ا ت������زال حم����ل ارت����ي����اب لدى 
وهبطت  امل�ستهلكني،  م��ن  ك��ث��ري 
الواليات  يف  جم����ددا  م��ب��ي��ع��ات��ه��ا 
خالل  امل���ئ���ة  يف  ب�1.6  امل���ت���ح���دة 
االأمريكيون  وي��ق��ب��ل   .2016
ال�سكر  اإنقا�ض  على  فاأكرث  اأك��رث 
اأنهم  اأي  الغذائية،  اأنظمتهم  من 
يقبلون ب�سكل اأقل على امل�سروبات 
مبيعات  وان��خ��ف�����س��ت  ال���غ���ازي���ة، 
املئة  يف   34 دايت"،  كوال  "كوكا 

منذ عام 2005.

اإعالن غري معتاد 
يف عامل املخابرات

اال�ستخبارات  اأج��ه��زة  روؤ���س��اء  اأك���د 
اأي  )اإم  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
اأي(  اإ�ض  والفرن�سية )دي جي   )6
واالأملانية )بي اإن دي(، اأن التعاون 
بني اأجهزتهم �سيتوا�سل حتى بعد 
وخروج  الربيك�ست  عملية  اإمت���ام 

بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
وق�������ال امل���������س����وؤول����ون ال���ث���الث���ة يف 
ب��ي��ان م�����س��رتك ن�����س��ر ع��ل��ى موقع 
اال�ستخبارات االأملانية على هام�ض 
م����وؤمت����ر م��ي��ون��ي��خ ب�������س���اأن االأم�����ن 
املتحدة  اململكة  خروج  بعد  "حتى 
من االحت��اد االأوروب���ي، �سيتوا�سل 
املعلومات  وتبادل  الوثيق  التعاون 
ب�ساأن م�سائل  ال��ث��الث  ال���دول  ب��ني 
ال�سرية  الدويل والهجرة  االإرهاب 

والقر�سنة االإلكرتونية".

ب�ضرى ملر�ضى الزهامير.. 
دواء يعالج اأ�ضل املر�ض

يعالج  دواًء  م��وؤخ��را،  باحثون،  ط��ور 
األزهامير، مما  اأعرا�ض  اأبرز  واحدا 
للمر�ض  ناجع  ع��الج  باإيجاد  يب�سر 
وبح�سب  م�����س��ت��ق��ب��ال.  ال����دم����اغ����ي، 
"غارديان"  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  م����ا 
الذي  ال����دواء  ف���اإن  الربيطانية، 
ج����رى جت��ري��ب��ه ب�����س��ك��ل اآم����ن، 
ي�����س��ت��ط��ي��ع اإي������ق������اف اإن����ت����اج 
ب����روت����ي����ن����ات االأم����ي����ل����وي����د 
اإىل  ت���وؤدي  التي  ال�سامة، 
ظ�����ه�����ور ال����رق����ائ����ق 
ال�����زج�����اج�����ي�����ة 
ب��������������دم��������������اغ 
ال�������س���خ�������ض 
امل�����������������س��������اب 

باملر�ض.
العلماء  ل��ك��ن 
يف  ي�������زال�������ون  ال 

الرقائق  كانت  اإذا  عما  البحث  طور 
االأب���رز  ال�سبب  ال��دم��اغ  يف  ال��ل��زج��ة 

املوؤدي اإىل معاناة األزهامير.
ويف حال جرى اعتماد الدواء ب�سكل 
عالج  اأول  ���س��ي��ك��ون  ف���اإن���ه  ر���س��م��ي، 
له للمر�ض منذ  يجري الرتخي�ض 

اأكرث من 10 اأعوام.
واأب�����دى ج���ون ه�����اردي، ال��ب��اح��ث يف 
لوفان  ب��ج��ام��ع��ة  االأع���������س����اب  ع���ل���م 
بتطوير  ���س��ع��ادت��ه  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، 
املتاحة،  اإن اخليارات  قائال  ال��دواء، 
ال  الزهامير،  لعالج  ه��ذا،  يومنا  يف 

تزال حمدودة جدا.
املتوفرة، حاليا،  االأدوية  اأن  واأ�ساف 
الق�سري  امل��دى  على  حت�سنا  ت�سمن 
���س��وى بع�ض  ف��ق��ط، فهي ال ت��واج��ه 
تواجه  وال  الوظيفية  االخ��ت��الالت 

املر�ض نف�سه.

ملاذا ينبغي تطعيم كبار ال�سن االأ�سحاء؟
الأن نظام املناعة للُم�ّسن يف الغالب ال يكون قوياً، لذا فاإن 
عدوى االإنفلونزا قد ت�سكل خطورة بالغة عليه. ويف الوقت 
نف�سه تكون اال�ستجابة املناعية للقاح لدى امل�سابني غري 
جيدة، لهذا ال�سبب يتوفر لالأ�سخا�ض بداية من عمر 65 

عاماً مادة م�ساعدة مع اللقاح.
ملاذا ال ين�سح بالتطعيم للجميع؟

الغالب  والبالغني ميكنه يف  االأ�سحاء  االأطفال  الأن ج�سم 
االأمل��اين هانز مي�سائيل  الطبيب  واأك��د  الت�سدي للمر�ض. 
بكل  اخلا�سة  ال��ظ��روف  م��راع��اة  ���س��رورة  على  مولينفيلد 
يتنقلون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���ض،  امل��ث��ال  �سبيل  على  �سخ�ض. 
اأكرث  يكونون  اجلماعي،  النقل  و�سائل  طريق  عن  يومياً 
ُع��ر���س��ة ل��ل��ع��دوى ال��ف��ريو���س��ي��ة م���ن االأ���س��خ��ا���ض، الذين 
ُعر�سة  ال�سخ�ض  ك��ان  واإذا  اخلا�سة.  بالو�سائل  يتنقلون 

دائماً للعدوى، فحينئذ يكون التطعيم مفيداً. 
هل يلزم تطعيم االأطفال يف مرحلتي احل�سانة واملدر�سة؟

االأطفال  بتطعيم  للتطعيمات  ال��دائ��م��ة  اللجنة  تو�سي 
اأما  اأ�سقائهم.  ورمب���ا  ف��ق��ط،  مزمنة  ب��اأم��را���ض  امل�سابني 
االأملانية  الرابطة  با�سم  املتحدث  ك��ال،  ج��وزي��ف  ه��ريم��ان 
الأط���ب���اء االأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني، ف���ريى اأن���ه م��ن االأف�سل 
التي يتجمع  تطعيم جميع االأطفال، ال�سيما يف االأماكن، 

فيها الكثري من االأطفال.
هل ميكن اأن يت�سبب اللقاح يف االإ�سابة بنزلة برد؟

اأن  للتطعيمات  الدائمة  اللجنة  واأو�سحت  ال.  ال��واق��ع  يف 
مو�سع احلقن قد ي�سبب بع�ض االأمل اأو يظهر به احمرار 
اأو احلمى  بالتعب  اللقاح �سعور  ت��ورم، وقد يحدث بعد  اأو 

بعد  ينق�سي  ما  ع��ادة  ه��ذا  ولكن  التعرق،  اأو  االرتعا�ض  اأو 
وقت ق�سري.

بعد  باملر�ض  االإ�سابة  من  ا�ستكوا  اأ�سخا�ض  هناك  ولكن 
تلقي اللقاح؟

اللقاح،  ف��رتة  يف  ما  �سخ�ض  مير�ض  اأن  يحدث  قد  طبعا، 
امل�سوؤول. ويف  اللقاح هو  اأن  بال�سرورة  ولكن هذا ال يعني 
الغالب يتم التطعيم �سد املر�ض يف ف�سل اخلريف، عندما 

تبداأ اأوىل م�سببات املر�ض يف الظهور.
هل ي�ساب ال�سخ�ض، الذي تلقى اللقاح، بنزلة برد؟

فريو�سات  �سد  يحمي  االإن��ف��ل��ون��زا  �سد  فالتطعيم  ن��ع��م، 
فعالية  وتعتمد  التقليدية.  الربد  نزلة  ولي�ض  االإنفلونزا، 
ال��ت��ح�����س��ني ���س��د ف���ريو����س���ات االإن���ف���ل���ون���زا ع��ل��ى �سالالت 
ن�سبة  اإىل  ال��و���س��ول  مي��ك��ن  وال  امل����وج����ودة،  ال��ف��ريو���س��ات 
نحو  م��ن  حماية  اللقاحات  ت��وف��ر  الغالب  ويف   .100%
اأعرا�ض  اأن  عن  ف�ساًل  االإنفلونزا،  اأم��را���ض  من   50%
اأقل حدة لدى االأ�سخا�ض،  االإنفلونزا وم�ساعفاتها تكون 

الذين تلقوا التطعيم.
هل ي�ستمر اأثر التطعيم مدى احلياة؟

مطورو  ياأخذه  ما  وهو  تتحور،  فالفريو�سات  ال،  لالأ�سف 
اللقاحات يف احل�سبان. لذا ُيف�سل تلقي التطعيم اجلديد 

كل عام، نظراً الأن مفعول اللقاح يرتاجع مع الوقت.
متى ينبغي تلقي التطعيم؟

اأن اجل�سم  يناير ،غري  االإنفلونزا يف  يبداأ مو�سم  ع��ادة ما 
يحتاج اإىل اأ�سبوعني تقريباً بعد التطعيم حتى يعمل ب�سكل 
�سحيح يف مواجهة الفريو�سات. لذا تن�سح اللجنة الدائمة 
للتطعيمات بتلقي التطعيم يف �سهر اأكتوبر اأو نوفمرب اأو 

حتى يف وقت الحق بعد ذلك. 
نزلة الربد ال�سديدة متنعك من قيادة ال�سيارة

ال�سيارة  الفني من قيادة  االأملانية للفح�ض  الهيئة  حذرت 
يف حال االإ�سابة بنزلة برد �سديدة، حيث اأنها ُت�سّكل خطراً 

على �سالمة القيادة. 
اأع��را���ض نزلة ال��ربد املتمثلة  اأن  واأو���س��ح اخل���رباء االأمل���ان 
يف احل��م��ى وال�����س��ع��ال ال�����س��دي��د وال���زك���ام حت��د م��ن القدرة 
تاأثري  حتت  القيادة  عند  احل��ال  هو  كما  اال�ستجابة،  على 
تاأثري  لها  يكون  ق��د  ال��ربد  نزلة  اأدوي���ة  اأن  كما  ال��ك��ح��ول. 
الروؤية  ق��وة  من  تقلل  قد  اإنها  حيث  القيادة؛  على  �سلبي 

وحتد من االنتباه املطلوب اأثناء القيادة.
ولي�ض من ال�سروري مالحظة االآثار اجلانبية الأدوية نزلة 
امل�ستح�سرات  اأن الكثري من هذه  الربد على الفور، حيث 
اأي�ساً على  امل�سرتكة، والتي حتتوي  االأدوي��ة  يندرج �سمن 
ُم��ن��ّب��ه��ة، م��ث��ل االي��ف��ي��دري��ن وال��ك��ودي��ن والكافيني.  م���واد 
َم��ن يتعاطى ه��ذه االأدوي���ة ي�سعر يف  اأن  امل�سكلة يف  وتكمن 
املُنّبه  ال��ت��اأث��ري  ه��ذا  اأن  باليقظة واالن��ت��ب��اه، غ��ري  ال��ب��داي��ة 

ميكن اأن يختفي فجاأة، ومعه انتباه القائد.
وبالن�سبة لكبار ال�سن، فاإنه لي�ض من ال�سهل التخل�ض من 
اأ�سد  تكون  ل��الأدوي��ة  اجلانبية  االآث���ار  اأن  كما  ال��ربد،  نزلة 
الو�سفات  البداية على  يعتمدوا يف  اأن  ينبغي  لذا  لديهم، 
الفرا�ض.  يف  ال��راح��ة  م��ع  بالتعرق  ال��ع��الج  مثل  املنزلية، 
وعند تعاطي االأدوية، ينبغي تف�سيل االأدوية، التي حتتوي 
اأهمية التعرف  على م��ادة فعالة واح��دة فقط، ف�ساًل عن 
على االآثار اجلانبية والتحذيرات من خالل قراءة ن�سرة 

الدواء. 

اأ�ضئلة هامة حول التطعيم �ضد الإنفلونزا عليك معرفتها 

مع بدء ف�صل اخلريف تكرث الإ�صابة 
ب��ن��زلت ال��رد والإن��ف��ل��ون��زا. وميكن 
تلقي  خ����ال  م���ن  ال����ع����دوى  جت��ن��ب 
يلي  وفيما  الإنفلونزا.  �صد  التطعيم 

هذا  حول  الهامة  الأ�صئلة  بع�ض 
التطعيم. 

ت��و���ص��ي ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة 
ملعهد  ال��ت��اب��ع��ة  للتطعيمات 
روب��رت ك��وخ الأمل��اين بتطعيم 
لديهم  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض، 

ظروف �صحية خا�صة، مثل كبار 
وامل�صابني  احل��وام��ل  والن�صاء  ال�صن 

باأمرا�ض مزمنة. 
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�ش�ؤون حملية

يف موؤمتر �صحفي بق�صر الإمارات

اإعالن الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي 2018
نهيان بن مبارك: دعم خليفة بن زايد عزز من موقع اجلائزة اإقليميًا ودوليًا

•• ابوظبي - الفجر

اأعرب معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان، 
وزير الت�سامح، رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة 
واالبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
ال�سامية  للرعاية  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ال��زراع��ي، 
احلكيمة  القيادة  من  اجلائزة  تلقاها  التي 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ل�ساحب 
ودعم  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان، 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأول  الفريق 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب 
وتقدير  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء،  رئي�ض جمل�ض  نائب 
تتبواأ  كي  قدماً  اجلائزة  دفع  ما  الرئا�سة. 
على  اإل��ي��ه  و�سلت  ال���ذي  ال��ري��ادي  موقعها 
امل�����س��ت��وي��ني ال��ع��رب��ي وال�����دويل، و���س��اه��م يف 
ال�سجرة  خ��دم��ة  يف  االإم������ارات  دور  ت��ع��زي��ز 

املباركة واالبتكار الزراعي حول العامل.
جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي عقده �سعادة 
الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام جائزة 
واالبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
االإم���ارات  اأم�����ض يف ق�سر  ال��زراع��ي، �سباح 
اأ�سماء  ف��ي��ه  اأع���ل���ن  اأب���وظ���ب���ي،  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
العا�سرة  ب��دورت��ه��ا  اجل���ائ���زة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
ب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ه����الل حميد 
�ساعد الكعبي، ع�سو جمل�ض االأمناء، اأمني 
واملطابقة،  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  ع��ام 
العلمية للجائزة وح�سور  اللجنة  واأع�ساء 
العامري  ع��ب��ي��د اخل��ال�����ض  م�����س��ل��م  ���س��ع��ادة 
التنفيذي ل�سركة الفوعة و�سعادة  الرئي�ض 
املركز  عام  ال��وايف مدير  اأ�سمهان  الدكتورة 
باأننا  امل��ل��ح��ي��ة. م���وؤك���داً  ل��ل��زراع��ة  ال�����دويل 
و�سلت  ال���ذي  الرفيع  بامل�ستوى  ف��خ��ورون 
اإليه اجلائزة خالل دورتها العا�سرة بف�سل 
ال�سيخ  م��ع��ايل  وت��وج��ي��ه��ات  ال��ك��ب��رية  الثقة 
الت�سامح،  وزي���ر  نهيان،  اآل  م��ب��ارك  نهيان 
رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

الفائزون
اأمني عام اجلائزة لقد مت حتديد  واأ�ساف 
الفائزين يف الدورة العا�سرة للجائزة وفقاً 
للمعايري واالآليات املتبعة يف منح اجلائزة، 
العلمية وحتكيم  اللجنة  وبناء على تقرير 
ال�سيخ  معايل  واع��ت��م��اد  امل�ساركة  االأع��م��ال 
نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح 
للفائزين  اجل��ائ��زة،  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض 
جاءت  فقد  اخلم�ض،  اجل��ائ��زة  فئات  �سمن 
الدرا�سات  فئة  التايل:  النحو  النتائج على 
احلديثة"درا�سة  والتكنولوجيا  املتميزة 
عمان،  �سلطنة  يف  الربية  النخيل  الأ�سجار 
املعقد،  التكيف  ت��اري��خ  ع��ن  تك�سف  وال��ت��ي 
ال�سرق  مبنطقة  م��راك��ز  ت�سمنت  وال��ت��ي 
االأو�سط واإفريقيا" قدمه الباحث الدكتور 
م�ساعد  ا�ستاذ  ب��ال��ت��ازارد:  غ��رو���ض  م��وري��ل 
مونبلييه  جامعة  امل��ط��ورة،  العلوم  مبعهد 
امل�ساريع  فئة  ام��ا  الفرن�سية  اجلمهورية   -
بها  فاز  الرائدةفقد  واالنتاجية  التنموية 
املزروعي.الرئي�ض  �سهيل حممد  اأ- حممد 
لل�سناعات  ل��ي��وا  مت���ور  مل�سنع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الغذائية - دولة االإمارات العربية املتحدة.

الرائدة  االب���ت���ك���ارات  ف��ئ��ة  ج����اءت  ح���ني  يف 
وامل����ت����ط����ورة خل���دم���ة ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي: 

بور�سيال:  ل��وي��ج��ي  د.  ب����ني(:  )م��ن��ا���س��ف��ة 
�سركة فيوت�سر اأينوفي�سن رايت �سوليو�سنز 
ت���ي���ك���ن���ول���وج���ي  ع�����ن اخ���������رتاع وت���ط���وي���ر 
اجلافة  )امل�������س���ي���دة  االإل����ي����ك����رتاب  ج���ه���از 
اجلمهورية   - احل��م��راء(  النخيل  ل�سو�سة 

االإيطالية.
وفازت �سركة بالتفورم بجائزة اال�ستخدام 
االأ�سياء  واإن���رتن���ت  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
للك�سف املبكر عن �سو�سة النخيل احلمراء، 
مبزارع نخيل التمر-دولة االإمارات العربية 

املتحدة.
اأّما فئة ال�سخ�سية املتميزة يف جمال نخيل 
ن�سيب  من  فكانت  الزراعي  واالبتكار  متر 
 - عبداهلل  بن  عبداهلل   - الدكتور  االأ�ستاذ 

اجلمهورية التون�سية.
املتميزة  الدرا�سات  بفئة  فائز  كل  اأن  علماً 
امل�ساريع  وف��ئ��ة  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على  يح�سل  الرائدة  واالنتاجية  التنموية 
مبلغ مايل قدره مليون )1،000،000( 
و�سهادة  ت��ذك��اري  درع  م��ع  اإم���ارات���ي  دره���م 
الرائدة  االبتكارات  بفئة  فائز  تقدير، وكل 
وفئة  ال��زراع��ي  القطاع  خلدمة  وامل��ت��ط��ورة 
النخيل  جم����ال  يف  امل��ت��م��ي��زة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
على  فيح�سل  ال��زراع��ي  واالب��ت��ك��ار  والتمر 
مبلغ مايل وقدره �سبعمائة وخم�سون األف 
درع  م��ع  اإم���ارات���ي  دره����م   ).750،000(
حفل  خالل  تقدم  تقدير  و�سهادة  تذكاري 
التكرمي الفائزين الذي �سيقام يوم االثنني 
ق�سر  يف  2018م،  م���ار����ض   19 امل���واف���ق 

االإمارات بالعا�سمة اأبوظبي.
نقلة نوعية وخطوات كبرية

اجلائزة  اأن  ال��ع��ام  االأم���ني  �سعادة  واأ���س��اف 
كبرية،  خ��ط��وات  انطالقتها  وم��ن��ذ  َخ��َط��ْت 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مبباركة 
اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل،  زايد 
وت�����س��رف��ت ب����اأن ح��م��ل��ت ا���س��م ���س��م��وه، وهذا 
م���ا األ���ق���ى ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا م�����س��وؤول��ي��ة كبرية 
اأو�����س����ع، وحتقيق  اآف������اق  ن��ح��و  ل���الن���ط���الق 
االأوىل من نوعها  الريادة لت�سبح اجلائزة 

على م�ستوى العامل.
النوعية  والنقلة  الكبري  النجاح  اأن  واأك���د 
التي حققتها اجلائزة جاء بف�سل توجيهات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل، والرعاية 
الكرمية للفريق اأول �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  من  امل�ستمر  والدعم 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 
ال�����وزراء وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة. ومتابعة 
معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير 

اجلائزة،  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  الت�سامح 
اجلائزة  تطوير  على  معاليه  حر�ض  حيث 
بها  وامل�سي  ال��ري��ادة  لتحقيق  دورة  ك��ل  يف 

قدماً نحو اآفاق جديدة.
اأهم الباحثني واخلرباء

اأه����م  ا���س��ت��ق��ط��ب��ت  اجل����ائ����زة  اأن  واأ������س�����اف 
واملهتمني  وامل��زارع��ني  واخل���رباء  الباحثني 
بقطاع نخيل التمر على امل�ستويني العربي 
فئات  على  واملناف�سة  للم�ساركة  وال��ع��امل��ي، 
على  عملت  مميزة  نقلة  وحققت  اجل��ائ��زة، 
منذ  وتو�سعت  ودرا���س��ات��ه  النخيل  تطوير 
ع���ام ل��ت�����س��م��ل االب��ت��ك��ار ال����زراع����ي، وع���ززت 
الفاعل  بالدور  م�سيداً  عاملياً،  مكانتها  من 
لالإعالميني يف الرتويج للجائزة والتعريف 
االإعالم  و�سائل  كافة  دور  على  واأثنى  بها، 

باعتبارهم �سركاء يف التميز والنجاح.
اأم�����ني ع����ام اجلائزة  ����س���ع���ادة  ك��م��ا وت���وج���ه 
فئات اجلائزة،  كافة  للفائزين يف  بالتهنئة 
موؤكداً اأن الفائزين مبختلف فئات اجلائزة 
هم مبثابة قيمة م�سافة ت�سهم يف تطوير 
الزراعي على  التمر واالبتكار  قطاع نخيل 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل، م��ع��رب��اً ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 
حتظى اجلائزة يف دورتها املقبلة مبزيد من 
امل�ساركات خلدمة هذا القطاع والنهو�ض به 

على كافة امل�ستويات.
جائزة املزارع املتميز باالإمارات

م��ن ج��ان��ب��ه، اأع��ل��ن ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور هالل 
اأمناء  جمل�ض  ع�سو  الكعبي  �ساعد  حميد 
املزارع  بجائزة  الفائزين  اأ���س��م��اء  اجل��ائ��زة 
التمر  نخيل  مل��زارع��ي  املخ�س�سة  املتميز 
العامة  االأم��ان��ة  وال��ت��ي تنظمها  ب��االإم��ارات 
الفوعة،  ���س��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ج��ائ��زة 
امل��زارع الكبرية الفائز  وج��اءت النتائج فئة 
باملركز االأول: را�سد �سعيد حممد �سلطان 
مكرر:  االأول  ب��امل��رك��ز  وال��ف��ائ��ز  ال��ع��ري��اين 
والفائز  ال��ع��ري��اين   خمي�ض  ح��م��ودة  �سعيد 

باملركز الثاين: حميد �سعيد حممد �سلطان 
ال��ع��ري��اين وال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال��ث��اين مكرر: 

مرية خلفان عبد اهلل النعيمي
باخلال�ض  عبيد  م�سلم  ���س��ع��ادة  اأ���س��ار  ك��م��ا 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ال���ع���ام���ري 
ال��ف��وع��ة اىل اأه��م��ي��ة ج��ائ��زة امل����زارع املتميز 
يف دعم وحتفيز امل��زارع االماراتي من اأجل 
تطوير اخلدمات الزراعية وحت�سني التمور 
االإماراتية وتعزيز التناف�سية على امل�ستوى 
امل���ح���ل���ي وال���������دويل. واأث����ن����ى ع���ل���ى االخ�����وة 
الفائزين املتميزين يف زراعة النخيل واإنتاج 

التمور على م�ستوى االإمارات.
تطور م�ستمر للجائزة

كما اأ�سار �سعادة الدكتور هالل حميد �ساعد 
الكعبي ع�سو جمل�ض اأمناء اجلائزة رئي�ض 
اللجنة االإدارية واملالية باجلائزة اإن املتتبع 
اأن  ي��الح��ظ  ن�ساأتها  منذ  اجل��ائ��زة  مل�سرية 
والنجاح  امل�سطرد  بالنمو  ات�سم  ن�ساطها 
�سنوات  ع�سر  خ��الل  حققته  ال��ذي  الكبري 
واملكت�سبات  ب�����االإجن�����ازات  ح��اف��ل��ة  ج�����اءت 
التمر  نخيل  لقطاع  نوعية  اإ�سافة  و�سكلت 
واالبتكار الزراعي. وخطت خاللها خطوات 
كبرية وحققت نقلة نوعية يف جمال البحث 
وحت�سني  تطوير  على  وعملت  وال��درا���س��ة، 
االإن���ت���اج واب��ت��ك��ار و���س��ائ��ل ج��دي��دة لناحية 
اأن  م��وؤك��داً  وامل��ع��اجل��ة،  وال��ع��ن��اي��ة  الت�سويق 
االه��ت��م��ام ال��ك��ب��ري وال��رع��اي��ة اخل��ا���س��ة من 
ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل،  زايد 
والقيادة الر�سيدة كان لها االأثر الكبري يف 
وحتقيق  للعاملية  وو�سولها  اجلائزة  تطور 

هذه املكانة املرموقة.
واأ�ساف باأن هذه الدورة متيزت مبجموعة 
اأن عدد  اأب���رزه���ا  ال��ن��ق��اط االأ���س��ا���س��ي��ة  م���ن 
ميثلون  مر�سحاً   169 بلغ  قد  املتقدمني 
تركزت  ح��ي��ث  ال����ع����امل،  ح����ول  دول�����ة   25

م�ساركة اأبناء االإمارات �سمن فئة امل�ساريع 
واالبتكار  وال��درا���س��ات  والبحوث  التنموية 
الزراعي. كما اأن امل�ساركة النوعية يف اأعداد 
الفئات  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��ج��ائ��زة  امل��ت��ق��دم��ني 
فئة  �سجلت  حيث  ايجابي،  موؤ�سر  لها  كان 
اأعلى  املتميزة كعادتها  البحوث والدرا�سات 
باأن  ن�سبة م�ساركة بلغت 79 م�سارك، علماً 
منهجية العمل يف االأمانة العامة للجائزة 
منذ تاأ�سي�ض تت�سم ب�سفافية عالية وحيادية 

تامة.
ال��دك��ت��ور الكعبي  ���س��ع��ادة  ا���س��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
العام  العامة خ��الل  اأب��رز اجن��ازات االمانة 
الوطنية  امل�ساركة  زي��ادة  لتت�سمن  املا�سي 
النخيل  م����زارع����ي  امل���واط���ن���ني  وت�����س��ج��ي��ع 
وتنظيم  ب��اجل��ائ��زة.  للم�ساركة  ب���االإم���ارات 
التمور  م���ه���رج���ان  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال�������دورة 
امل�سرية 2017م، وجاري االعداد الإطالق 
نوفمرب  يف  املهرجان  من  الرابعة  الن�سخة 
االأوىل  الن�سخة  ا�سافة اىل تنظيم  القادم. 
2017م،  ال�سودانية  التمور  من مهرجان 
الثانية  الن�سخة  االع���داد الإط��الق  وج��اري 
وتاأهيل  ال��ق��ادم.  دي�سمرب  يف  املهرجان  من 
���س��ي��وة للتمور  وت�����س��غ��ي��ل وت�����س��ل��ي��م م�����س��ن��ع 
ب��دع��م �سمو ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زاي���د اآل 
وزير  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
التا�سعة  ال���دورة  واإط���الق  الرئا�سة  ���س��وؤون 
"النخلة  ال��دول��ي��ة  الت�سوير  م�سابقة  م��ن 
يف عيون العامل" 2018م وكذلك اإطالق 
"النخلة  م�����س��اب��ق��ة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة 
�ساركت  كما  2018م  ال�سعراء"  باأل�سنة 
االأمانة العامة للجائزة بعدد من املعار�ض 
بنخيل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���دول���ي���ة  وامل������وؤمت������رات 
ال��ت��م��ر واالب���ت���ك���ار ال���زراع���ي ب ���س��م��ل��ت كل 
العربية  واالم����ارات  م�سر،  ال�����س��ودان،  م��ن 
التا�سع  املجلد  ا�سدار  اىل  ا�سافة  املتحدة. 
ال�سجرة  م��ن جملة  اأع���داد  ث��الث  يت�سمن 
اأخبار  ن�سرة  من  عددين  واإ�سدار  املباركة. 
اجل�����ائ�����زة.  ك���م���ا ن��ظ��م��ت اجل����ائ����زة حملة 
و�سائل  خمتلف  غطت  واإعالنية  اإعالمية 
االلكرتونية  وامل��واق��ع  واالإع����الن  االع���الم 
التوا�سل  و�سائل  اىل  باالإ�سافة  املخت�سة 
املتابعني  االج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث جت����اوز ع���دد 
ب���وك اىل:  الفي�ض  ع��ل��ى  حل�����س��اب اجل��ائ��زة 
في�ض  �سفحة  واإط���الق  متابع   55،391
"النخلة  ال�سعرية  بامل�سابقة  خا�سة  ب��وك 
املتابعني:  ع��دد  جت���اوز  ال�سعراء"  باأل�سنة 
بال�سعر،  واملهتمني  ال�سعراء  من   7250
ب��وك خا�سة  في�ض  اإط���الق �سفحة  كما مت 
"النخلة  الفوتوغرايف  الت�سوير  مب�سابقة 
املتابعني  ع���دد  العامل" وجت����اوز  ع��ي��ون  يف 

فيها 3718 م�سور حول العامل.

بح�صور �صعيد بن طحنون 
فرق �ضعبية من الإمارات وُعمان والبحرين تختتم 

�ضل�ضلة تراثي م�ضوؤوليتي  يف متحف ق�ضر العني 
•• العني - الفجر

باإقامة  م�سوؤوليتي"  "تراثي  فعاليات  �سل�سلة  العني  ق�سر  متحف  اختتم 
اخلمي�ض  يومي  اخلليج  منطقة  يف  االأداء  بفنون  حتتفي  �سعبية  عرو�ض 
الذي  العني  ملنطقة  الثقايف  ال��ربن��ام��ج  �سمن  وذل��ك  املا�سيني،  واجلمعة 

تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يف مو�سمه احلايل.
ح�سر الفعالية معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان، و�سهد العرو�ض 
الفلكلورية التى قدمتها الفرق ال�سعبية من كل من �سلطنة ُعمان، ومملكة 

البحرين، اإىل جانب فرق من االإمارات. 
يف  ال�سعبي  االأداء  لفنون  امل�سرتكة  القوا�سم  احل��ي��ة  ال��ع��رو���ض  واأظ��ه��رت 
ب��االأداء اجلماعي الذي يعك�ض  املنطقة على تنوعها وتعددها، حيث تتميز 
قيم التعا�سد والتكاتف، وترديد االأ�سعار والتي كانت حتّمل القيم املعنوية 
الغزل،  واأي�����س��اً  واالإن��ت��م��اء  الفخر  م�ساعر  م��ن  وغ��ريه��ا  للمجتمع  املميزة 
دوراً  االأحجام  املختلفة  الطبول  فيها  تلعب  التي  االإيقاعات  اإىل  باالإ�سافة 
الزلف  واأب���و  امل��دمي��ا  ف��ن��ون  الُعمانية  ال��ف��رق  ق��دم��ت  ت�سكيلها.  يف  ا�سا�سيا 
وتتميز  ال�سلطنة،  يف  البيئات  خمتلف  متثل  فنون  وهي  والليوا،  الرايو  و 
فن   البحرين  مملكة  من  فرقة  قدمت  بينما  بع�سها،  يف  الن�ساء  مب�ساركة 
العر�سة بال�ّسيوف والتي كانت ترتبط بتجهيز الفر�سان للحروب وتروي�ض 
يوؤدى يف  الذي  العا�سوري،  اإىل فن  باالإ�سافة  بالن�سر،  واالحتفاء  اخليول 
ويرددون  الزوجية  بيت  اإىل  العري�ض  االأه���ايل  يرافق  حيث  ال��زف��اف  ليلة 

االأهازيج واالأغاين احتفاء بالزواج.
اأما الفرق االإماراتية فقد قدمت عدة عرو�ض للعيالة املدرجة على القائمة 
التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي ملنظمة اليوني�سكو، اإىل جانب عرو�ض 
احلربية، وهما فنني مرتبطات باالحتفاء باالنت�سار واملنا�سبات املختلفة، 
رافق  اأهل اجلبال.  بها  ي�ستهر  التي  الندبة  الفرق عر�سا لفن  كما قدمت 
الفعالية �سوق تراثية للمنتجات التقليدية، واالأكالت ال�سعبية اخلليجية، 
باالإ�سافة اإىل  جمموعة من ور�ض العمل التعليمية والرتفيهية لالأطفال. 

ب�� 11  لغة عاملية
 4916 م�ضتفيدًا من برنامج الثقافة الإ�ضالمية 

بدار زايد للثقافة الإ�ضالمية خالل 2017م
•• العني - الفجر

�سمن  دورة   753 املا�سي  العام  خ��الل  االإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  عقدت 
الرئي�سي  مبركزها  م�ستفيدا    4916 ل��ع��دد  االإ���س��الم��ي��ة،  الثقافة  برنامج 
الربنامج  هذا  تقدمي  وياأتي  وعجمان.  باأبوظبي  اخلارجية  واأفرعها  بالعني 
مبداأ  على   خاللها  من  ُيركز  خمتلفة  عاملية  لغة   11 ب��  املختلفة   ب��دورات��ه 
التعاي�ض يف املجتمع امل�سلم، وتعريف غري امل�سلمني مبفهوم الدين االإ�سالمي 
ور�سالته ال�سمحة ، والعمل على تعزيزها مبا ي�سمل القيم الدينية واالأخالقية 
للمهتدين اجلدد، ويخدم التنوع ال�سكاين للمقيمني يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة. وقالت د.ن�سال الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة االإ�سالمية: 
م�سفيداً   4916 لعدد  االإ�سالمية  الثقافة  برنامج  بتقدمي  اليوم  ن�سعد  اإننا 
بالعني  الرئي�سي  امل��رك��ز  يف  م�ستفيدا   1065 منهم  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  خ���الل 
و2631 م�ستفيدا يف اأبوظبي ، وعدد 1220 يف عجمان. واأ�سارت الطنيجي 
العام  خ��الل  تنفيذها  مت  التي  االإ�سالمية  الثقافة  برنامج  دورات  ع��دد  ب��اأن 
املا�سي 2017 بلغ يف املركز الرئي�سي بالعني 223 دورة و265 دورة يف فرع 
753 دورة. ويهدف برنامج  اأبوظبي و265 دروة يف فرع عجمان مبجموع  
الثقافة االإ�سالمية اإىل التعريف بجوهر الدين االإ�سالمي و تعاليمه ال�سمحة، 
وغر�ض القيم الدينية من ال�سدق والتقوى يف نف�ض املهتدي، اإىل جانب تاأهيل 
املهتدين اجلديد  لالندماج يف املجتمع املحيط وم�ساركته يف املنا�سك واملنا�سبات 
الدينية، باالإ�سافة اإىل اأن الربنامج ي�ساهم يف تقوية اأ�سا�سيات اللغة العربية 

من خالل املنهج القراآين الإمكانية ممار�ستها يف احلياة العملية.
الفقه  درو����ض  اأ���س��ا���س��ي��ات  على  حت��ت��وي  دورات  للمنت�سبني  ال��ربن��ام��ج  وي��وف��ر 
والعقيدة وال�سرية واملعامالت تخدم �سريحة كبرية من املهتدين اجلدد وذلك 
من خالل 3 م�ستويات، باالإ�سافة اإىل الدورة التاأهيلية يف ال�سالة والطهارة. 
جدير بالذكر اأن دار زايد للثقافة االإ�سالمية حر�ست خالل االأعوام املا�سية 
على توفري و ت�سميم مناهج متميزة و هادفة و تتميز بخ�سائ�ض معلوماتية 
و فنية تنا�سب الفئة امل�ستهدفة من الربنامج و تلبي تطلعاتهم و احتياجاتهم 
التعليمية، حيث يحتوي برنامج الثقافة االإ�سالمية على ثالثة كتب للمرحلة 
املتو�سطة  امل��رح��ل��ة  واأم���ا  ع��امل��ي��ة،  لغة   13 اإىل  ترجمتهما  ومت  التاأ�سي�سية، 
واملتقدمة فتم اإعداد 32  كتاًبا لها ب� 4 لغات عاملية، وتتطلع الدار خالل العام 
اجل��اري و ال�سنوات املقبلة اإىل زي��ادة عدد الرتجمات تلبية حلاجة الراغبني 

باالنت�ساب للربنامج من خمتلف اجلاليات.
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ت�صمل  التي  والتمارين  القوة  متارين  مبمار�صة  اأقوى  عظام  بناء  ميكنك 
حمل وزن اجل�صم، واتباع نظام غذائي �صحي، وتناول الأدوية.

يحت�سب قيا�ض حميط اخل�سر، بوحدة االإن�ض، وو�سط اجل�سم، 
اأية  القيا�ض يف ر�سد  ي�سهم هذا  ال��ورك مبا�سرًة.  وف��وق عظام 
اأن تزيد خطر  �ساأنها  البطن من  دهون خطرية على م�ستوى 
ال�سكري. يبلغ  ال��ث��اين م��ن  وال��ن��وع  القلب  ب��اأم��را���ض  االإ���س��اب��ة 
حميط اخل�سر الطبيعي اأقل من 35 اإن�ساً بالن�سبة اإىل املراأة 
واأقل من 40 اإن�ساً بالن�سبة اإىل الرجل. عموماً، تزيد املخاطر 

ال�سحية حني يتجاوز حميط اخل�سر النطاق الطبيعي.
اخل�سر.  حم��ي��ط  م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��واب��ط  بع�ض  ي���ربز  ل��ك��ن 
مفيداً  املعيار  ه��ذا  لي�ض  لل�سحة(،  الوطنية  )املعاهد  بح�سب 
�سنتمرتاً(   155 )اأقل من  القامة  اإىل ق�سريي  بالن�سبة  جداً 
35 وما  اأو البدينني بدرجة فائقة )يبلغ موؤ�سر كتلة اجل�سم 

فوق(.
على  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  يرتكز  اخل�سر،  حميط  عك�ض  على 
اخل�سر  حميط  م��ع  غالباً  وُي�ستعمل  ووزن���ه،  ال�سخ�ض  ط��ول 
كاأمرا�ض  ب��ال��وزن  مرتبطة  ب��اأم��را���ض  االإ���س��اب��ة  خطر  لتوقع 
القلب وارتفاع �سغط الدم والنوع الثاين من ال�سكري وبع�ض 
اأ�سكال ال�سرطان. عموماً، يزيد خطر االإ�سابة بهذه االأمرا�ض 

املزمنة كلما ارتفع موؤ�سر كتلة اجل�سم.
الرطل  ب��وح��دة  وزن��ك  ا���س��رب  اجل�سم،  كتلة  موؤ�سر  الحت�ساب 
)باوند( برقم 703، ثم اق�سم العدد الذي حت�سل عليه بطولك 

بوحدة االإن�ض. اأخرياً، اق�سم ذلك العدد بطولك جمدداً.
لكن ال ي�سكِّل موؤ�سر كتلة اجل�سم معياراً جيداً لتقييم الو�سع 
ال�سحي لدى بع�ض النا�ض. ملا كان يرتكز على قيا�سات الطول 
اأ�سحاب  اعتبار  مثل  اأخ��ط��اء  حت�سل  فرمبا  فح�سب،  وال���وزن 
الوزن الثقيل ب�سبب منو كتلتهم الع�سلية ولي�ض الدهون من 
فئة البدينني. تنطبق هذه احلالة على ممار�سي كمال االأج�سام 

والريا�سيني املحرتفني.

اأن يقّيما حجم الدهون غري ال�سحية  يحاول هذان القيا�سان 
التي يحملها ال�سخ�ض وميكن اأن توؤثر يف �سحته. ي�ستعمل عدد 
كبري من االأطباء الو�سيلتني معاً ال�ستخال�ض ا�ستنتاجات اأكرث 

دقة.

اإىل جانب هاتني االأداتني االأ�سا�سيتني وغري املكلفتني، ظهرت 
تقنيات اأكرث تقدماً لقيا�ض الرتكيبة الفعلية للج�سم كالدهون 
لدى  املتاحة  اخليارات  من  ْق  حتقَّ وامل��اء.  والعظام  والع�سالت 

مقدم الرعاية ال�سحية.

�صمعُت منذ فرتة اأن قيا�ض حميط اخل�صر ي�صّكل معيارًا �صحيًا مفيدًا اأكرث من موؤ�صر كتلة اجل�صم. هل تغريت املعايري 
جمددًا؟

ل ميكن تاأكيد تغرّي املعايري، لكنه �صوؤال وجيه ب�صاأن الو�صائل امل�صتعملة لتقييم الوزن املرتبط بالو�صع ال�صحي. وفق 
)املعاهد الوطنية لل�صحة( يف الوليات املتحدة الأمريكية، املعياران مفيَدان لكن تبقى منافعهما حمدودة اأي�صًا.

كيف حت�ضب موؤ�ضر كتلة اجل�ضم؟

مع  التعاي�ض  اإىل  العامل  ح��ول  النا�ض  من  كبري  ع��دد  ُي�سطر 
عظام ه�سة و�سعيفة جراء مر�ض ترقق العظم، الذي ي�سبب 
اأكرث  اال���س��ط��راب  ه���ذا  اأن  �سحيح  ك��ب��رية.  عظمية  خ�����س��ارة 
انت�ساراً بني الن�ساء واأن خطر االإ�سابة به يرتفع بني النحفاء، 
وَمن تخطوا اخلم�سني من العمر، وَمن يتحدرون من اأ�سول 
الرجال،  اأي�����س��اً  ي�سيب  اأن��ه  اإال  اآ�سيوية،  اأو  ق��وق��ازي��ة  بي�ساء 
العظم. يجعل  %20 من حاالت ترقق  ي�سكلون نحو  الذين 
هذا اال�سطراب املري�ض اأكرث عر�سة لك�سور العظم، واالإعاقة، 
وخ�سارة ا�ستقالله، وحتى الوفاة. لذلك، من االأهمية مبكان 
اأن جتعل عظامك قوية قدر امل�ستطاع. تو�سح الدكتورة ريت�سل 
 Brigham and ول�سون، معاجلة فيزيائية يف م�ست�سفى
Women’s التابع جلامعة هارفارد: )ثمة �سبل عدة اإىل 
ي�سعرون  اأنهم  يتبعونها  َمن  لنا  العظمية. ويوؤكد  الكتلة  بناء 

بقوة اأ�سد وقدرة اأكرب على الوقوف على قدميهم(.
ولكن ما من طريقة واحدة �سحرية لبناء الكتلة العظمية، بل 

عليك اأن تتبع عدداً من اال�سرتاتيجيات التالية.

اكت�صف خ�صارة العظم
االأ�سعة  امت�سا�ض  م�سح  ي�ستطيع 

ترقق  ع��ن  الك�سف   )DEXA( ال��ب��واع��ث  الثنائي  ال�سينية 
العظم وخ�سارة العظم االأقل حدة )قلة العظم(. ُيجرى هذا 
النوع من امل�سح عادًة بعد �سن الياأ�ض اأو يف حالة َمن يواجهون 

عوامل خطر كبرية، مثل:
ك�سور  اأو  العظم  ت��رق��ق  م��ر���ض  م��ع  ط��وي��ل  عائلي  ت��اري��خ   •

الورك.
طويلة. فرتة  • التدخني 

ال�سكرية. الق�سرية  الهرمونات  اأدوية  • تناول 
املزمنة. االأمرا�ض  • بع�ض 

اأو  �سدمة  الأي  التعر�ض  ع��دم  رغ��م  �سابق  ك�سر  معاناة   •
االإ�سابة ب�سدمة خفيفة فح�سب.

مار�ض التمارين الريا�صية
زيادة  على  نحّفزها  وال�سغط،  للقوة  العظام  نعّر�ض  عندما 
عدد خالياها، ما ي�سّرع بالتايل عملية بناء الكتلة العظمية. 
ولعل اأف�سل طريقة لتحقيق هذا الهدف اجلمع بني ن�ساطات 
الدرج،  �سعود  امل�سرب،  ك��رة  )مثل  اجل�سم  وزن  حمل  ت�سمل 
متارين  اأو  ال��رق�����ض  م��ث��ل  ال��ق��ف��ز  يتخلله  اآخ���ر  ن�����س��اط  اأي  اأو 
القوة )التي تعّر�ض خاللها ع�سالتك  االأيروبيّك( ومتارين 
ملقاومة با�ستخدام االأوزان احلرة، اأو اأ�سرطة املقاومة، اأو حتى 

وزن ج�سمك(.
ولكن ا�ست�ِسر طبيبك اأواًل قبل البدء باأي برنامج متّرن. 
كذلك اطلب م�ساعدة معالج فيزيائي كي تطّور برناجماً 
يتالءم مع حاجاتك. خ�س�ض ما ال يقل عن 
للتمارين  اأ�سبوعياً  دقيقة   150
كي  احلدية  العالية  اإىل  املعتدلة 
حتافظ على �سحتك القلبية 
ال��وع��ائ��ي��ة. ك��ذل��ك ُقم 
بنحو 20 اإىل 30 
دق����ي����ق����ة 
من 

اأ�سبوعياً. ه��ل تبدو  ث��الث م��رات  اإىل  ال��ق��وة م��رَت��ني  مت��اري��ن 
لك هذه املهمة �سعبة؟ تقرتح ول�سون حاًل �سهاًل: )يف االأيام 
باأكمله.  اليوم  على  االأخ��رية  وّزع  القوة،  لتمارين  املخ�س�سة 

يكفي اأن تقوم بكل مترين مدة دقيقتني اإىل ثالث دقائق(.

D اح�صل على مقدار كاٍف من الكال�صيوم والفيتامني
امت�سا�سه.   D الفيتامني  وي�سّهل  العظم،  الكال�سيوم  يقّوي 
اإىل   600 على  مكمالت غذائية حتتوي  يومياً  تناول  لذلك 
األف وحدة دولية من الفيتامني D3 )الفيتامني D3 ال�سكل 
 D االأ�سهل امت�سا�ساً(، ذلك باال�ستناد اإىل معدالت الفيتامني
يف دمك. اأما بالن�سبة اإىل الكال�سيوم، فقد اأظهر بع�ض االأدلة 
اأن احلبوب التي حتتوي على جرعات عالية منه تزيد خطر 
امل��وت ب��داء القلب. لذلك ح��اول ق��در االإم��ك��ان احل�سول على 
اخل�سراوات  احلليب،  م�ستقات  مثل  الطعام،  من  الكال�سيوم 
الكمية  تبلغ  وال�سردين.  والتوفو،  املورقة،  الداكنة  اخل�سراء 
املو�سى بها يومياً من الكال�سيوم 1000 اإىل 1200 مليغرام 
اأو  يومياً للرجال الذين بلغوا احلادية واخلم�سني من العمر 
تخطوها و1200 مليغرام للن�ساء من الفئة العمرية ذاتها. 
الكال�سيوم،  م��ن  ي���زّودك بكمية كافية  غ���ذاوؤك ال  ك��ان  اإن  اأم��ا 
ف��ت��ن��اول م��ك��م��الت غ��ذائ��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ج��رع��ات منخف�سة 
عدم  على  احر�ض  ولكن  بها.  املو�سى  الكمية  بلوغ  بغية  منه 

تخطيها.

اجلاأ اإىل الأدوية
ت�����س��اه��م اأدوي��������ة ال��ب��ي�����س��ف��و���س��ف��ون��ات، م���ث���ل االأل���ي���ن���درون���ات 
)Fosamax(، يف اإبطاء معدل خ�سارة العظم. تو�سف هذه 
اأك��رث عر�سة  العظم وُيعتربون  ملَن يعانون قلة  ع��ادًة  االأدوي��ة 
للك�سور، اأو ملر�سى ترقق العظم، اأو ملَن �سبق اأن اأُ�سيبوا بك�سر 
نتيجة ل�سقوطهم. لكن هذه االأدوية ترتافق مع ارتفاع ب�سيط 
العظم يف  اأو خ�سارة  الفخذ  بك�سر يف عظم  االإ�سابة  يف خطر 
�سماء  غ��دد  طبيب  �سلوفيك،  ديفيد  ال��دك��ت��ور  ي��ذك��ر  ال��ف��ك. 
هارفارد:  جلامعة  التابع  العام  ما�سات�سو�ست�ض  م�ست�سفى  يف 
اأما  ج��داً.  �سئياًل  امل�سكلتني  لهاتني  التعر�ض  خطر  )ُيعترب 
خطر االإ�سابة بك�سور فمرتفع كثرياً. تقلل هذه االأدوية خطر 
االإ�سابة بك�سور يف الظهر بن�سبة %60 اإىل %70 وك�سور 

يف الورك بن�سبة %40(.

اأجِر تغيريات يف منط حياتك
اأقلع  العظم، لذا  �سلباً على �سحة  التدخني  ينعك�ض 
يف  كافة  اخلطر  م�سادر  من  تخّل�ض  كذلك  عنه. 
م��ن��زل��ك، م��ث��ل االأ���س��ي��اء امل��ب��ع��رثة ع��ل��ى االأر�����ض، 

ال�سجادات غري املثّبتة،
 اأو اأر�سيات احلمام الزلقة )ا�ستعمل �سجادة 
لالنزالق  م��ان��ع��ة  م��ط��اط��ي��ة  اأ���س��رط��ة  اأو 
االأر���ض وجّهز احلمام مبقاب�ض  على 

تتم�ّسك بها(.
الأنه  التدخني  عن  اأقلع 
�سلباً  ينعك�ض 
�سحة  ع��ل��ى 

العظم.

مار�ض الريا�صة واتبع نظاما غذائيا �صحيا

اجعل عظامك قوية قدر امل�ضتطاع
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك  ارون جاردين رومريو
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 273015       بتاريخ :2017/5/10   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ارون جاردين رومريو.
وعنوانة : �ض.ب 37826، راأ�ض اخليمة، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة 35.

الواقعة يف الفئة 35
الكلمات  اأعالها  و   QKO ASIAN MARKET الالتينية  الكلمات  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
الكل  الكلمة الالتينيةQKO  ب�سكل مميز داخل م�ستطيل و  الي�سار  ا�سني ماركت" و يليهم من  "كيوكو 
باللون االأبي�ض على خلفية م�ستطيلة ال�سكل ت�سبه واجهة احلاوية ب�سكل مميز باللون االأحمر كما هو مو�سح 

بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  19  فرباير  2018 العدد 12254

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
ج�ست فور يو للتجارة �ض ذ م م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 283466       بتاريخ :2017/11/25   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�س��م: ج�ست فور يو للتجارة �ض ذ م م.

وعنوانة : �ض.ب 1277777، دبي، االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، ترويج املبيعات لالآخرين يف الفئة 35.
الواقعة يف الفئة 35

الكلمة  اأ�سفلها  و  ومميز  كبري  ب�سكل  كتبت   BEYOU الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة   : العالمة  و�سف 
والعالمة  م�ستطيل  �سكل  على  عري�ض  �سريط  داخ��ل  اأ�سغر  بحجم  كتبت   BOUTIQUE الالتينية 

باللون الذهبي املتدرج كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك  حممد را�سد املطوع للتجارة �ض ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 275603       بتاريخ :2017/6/27   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: حممد را�سد املطوع للتجارة �ض ذ م م.
وعنوانة : �ض.ب 14528، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل و للمطبخ، اأطباق مائدة لالإ�ستعمال مرة واحدة، اأكواب من الورق 

اأو البال�ستيك فى الفئة 21.
الواقعة يف الفئة 21.

و  االأخ�سر  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   SHALIMAR الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
ويعلوها  االأ�سود،  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   REALLY HYGIENIC الالتينية  الكلمات  اأ�سفلها 
�سكل مميز لدائرة مكونة من احلرف الالتيني S ب�سكل مكرر و ملتوي ومميز باللون االأخ�سر املتدرج كما 

هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 268795    بتاريخ:  25 / 2 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    1- كاالندار  �سم�سري مامونهي حاجي عبد اهلل
2- حممد كبري بالور حمي الدين.

وعنوانه:  �ض.ب  97906 دبي � االإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، وخدمات االإيواء املوؤقت.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

و���س��ف ال��ع��الم��ة:     "   كافيترييا ال�����س��ل��ط��ان       SULTAN TEA CAFE "  ب��ح��روف التينية  
 Revive your Senses With " ب�سكل مميز ور�سم كوب �سغي ب�سكل مميز و ر�سم �سنبلتني و عبارة
داخله  االأ�سود  ياللون  دائري مظلل  ر�سم  و اجلميع على خلفية  ب�سكل مميز  " بحروف التينية   Sultan

ر�سم خطني دائريني باللون االأخ�سر و العالمة باالأالأوان االأ�سود و االأخ�سر و االأبي�ض  . 
ل�سيوع  ال�سلطان  كلمة  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعالمة  احلماية  اال�س��رتاطات:  

اإ�ستخدامها.
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  19  فرباير  2018 العدد 12254

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 
بن �سعيد لتجارة املالب�ض اجلاهزة �ض ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 276085       بتاريخ :2017/7/9    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بن �سعيد لتجارة املالب�ض اجلاهزة �ض ذ م م.
وعنوانة : �ض.ب 40961، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مالب�ض، مالب�ض جاهزة ، �سراويل داخلية، تنانري، جوارب طويلة، مالب�ض داخلية يف الفئة 25. 

الواقعة يف الفئة 25.
ب�سكل مميز  Al Rashi Fashion كتبت يف �سطرين  الالتينية  الكلمات  : عبارة عن  العالمة  و�سف 
وتعلوها الكلمات العربية "الرا�سي لالأزياء" والعالمة ب�سكل مميز باللون البني الغامق داخل اإطار م�ستطيل 

ذو خلفية باللون االأ�سفر ومزخرفة باللون البني الغامق كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  19  فرباير  2018 العدد 12254
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك 

انف�سرت بوينت للتجارة العامة ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 277202       بتاريخ :2017/7/30   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: انف�سرت بوينت للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة : �ض.ب 390989، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية والثقافية، حدائق املالهي يف الفئة 41.

الواقعة يف الفئة 41.
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية SLIP N FLY كتبت ب�سكل مميز باللون االأزرق الداكن 

كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  19  فرباير  2018 العدد 12254

منوذج اإعان الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :دري�ض بوك�ض خلياطة املالب�ض الن�سائية 

 DRESSBOX:ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 267152     بتاريخ : 2017/1/26

باإ�سم :دري�ض بوك�ض خلياطة املالب�ض الن�سائية ذ.م.م
وعنوانه:العني- العنوان: العني املعرت�ض �ض.ب: 24500 هاتف: 0506622484

dressbox.ae@gmail.com :الربيد االلكرتوين 
�صورة العامة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :40
1- معاجلة املواد
و�سف العالمة:

كلمة  العالمة  ا�سفل  كتب  بوك�ض  داخ��ل  يف  ج��وه��رة  �سكل  على  ف�ستان  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  اال���س��رتاط��ات: 
)DRESSBOX( وجميع العالمة باللون االبي�ض واال�سود على خلفية عدمية اللون

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  19  فرباير  2018 العدد 12254
منوذج اإعان الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :�سعودي بال�ست لتجارة املواد البال�ستيكية 
 ATLAS PLASTIC:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 222952     بتاريخ : 2014/12/9
باإ�سم :�سعودي بال�ست لتجارة املواد البال�ستيكية

وعنوانه: العني ال�سناعية بناية الع�سري �سعيد نا�سر اخلليلي �ض.ب: 19188 هاتف: 0503380838
alsahel7@hotmail.com :0506230045 فاك�ض: 037210209 الربيد االلكرتوين 

�صورة العامة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :17
بال�ستيكية  اغطيه   -4 لالنابيب  معدنية  غري  و�سالت   -3 ري  خراطيم   -2 معدنية  غري  مرنة  انابيب   -1

الغرا�ض زراعية
وجميعها  االجنليزية  باللغة  كتبت   )ATLAS PLASTIC( كلمة  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 

باللون االبي�ض واال�سود على خلفية عدميه اللون
اال�سرتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  19  فرباير  2018 العدد 12254 العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2017/30 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- كري�سنا كومار الك�سمى ناراين 2- رامتا كري�سنا كومار 
التجاري  دبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  كهيتان 

�ض.م.ع وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين.
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية 
مبنطقة:اخلليج التجاري - رقم االر���ض:11 -  ا�سم املبنى:اي�ست هايت�ض 
وفاء  الطابق:32،   - مربع  مرت  امل�ساحة:129.53   - العقار:3206  رقم   -  4
للعلم مبا ج��اء ونفاذ  به وق��دره )1860300( دره��م وذل��ك  املطالب  للمبلغ 

مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2778  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /1-موؤ�س�سة الكناري لتجارة اخلردة املعدنية جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/�سركة دبي للتاأمني )م�ساهمة عامة( قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
بان  املدعي عليهما  وبالزام  نزاع مدين  رق���م:2017/2215  النزاع  املطالبة ب�سم ملف 
درهم   )22.700( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  ي��وؤدي��ا 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/2/22 ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.D.18 لذا  بالقاعة  8.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/13  مدين جزئي
ان  االق��ام��ة مبا  يعقوب كرميى جمهول حمل  عليه /1-ع��ب��داهلل  املدعي  اىل 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  نور  �سيخ  املدعي/احمد 
والر�سوم  درهم   )356000( وق��دره  مببلغ  تعوي�ض  بالت�سامن  عليهما  املدعي 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/2/22 ال�ساعة 8.30 �ض 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/1780  مدين  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- ليلى نرج�ض بنت عبداهلل بن بدر جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بان  نعلنكم  املهريي  امليدور  بطي  خ��ادم  احل��اج  وميثله:احمد  عكا�سه  حممد  �سامل  حممد 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

حممد �سامل حممد عكا�سه اوال بقبول ادخال/دافيد رو�سيل لني يف الدعوى �سكال ورف�سه 
مو�سوعا - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )200000( درهم 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام  مائتي الف درهم والفائدة 
ال�سداد على اال يتجاوز ا�سل املبلغ املق�سي به والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2919  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد عاملغري عامل بن حممد �سليمان جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/6  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/بنك �سارات ايران الفرع الرئي�سي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  �سنويا   %9 بواقع  والفائدة  دره��م   )3920085( مبلغ  املدعي 
وامل�ساريف ومبلغ وثالثمائة  الر�سوم  التام ف�سال عن  ال�سداد  يف:2017/8/11 وحتى 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . النفاذ  طلب  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/4083  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-الفار�ض لتجارة قطع غيار االجهزة الكهربائية موؤ�س�سة فردية 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سركة اخلليج للتمويل ���ض.م.خ )فرع ل�سركة( 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  امل��دع��ي  ت�سمني  دره��م   )393347.54(
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12.16 والفائدة 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/27 ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3582  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-يونفليد جلوبال اف زد �سي اي �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
اخلري  اب��و  طه  وميثلها/ب�سام  التجارية  الرا  ماك�ض  زه��رة  املدعي/موؤ�س�سة  ان  مبا 
املدعي عليها مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  العرنو�ض قد 
وقدره )60.000( درهم �سامل التعوي�ض والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  الكفالة.  قيد  من  طليقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  مع 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2018/3/1 املوافق  اخلمي�ض 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/13  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الرقة  �سكاي  اند  املدعي عليه/فندق �سن  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/فيفا زون للتجارة العامة �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره )29969.91( درهم والفائدة 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/2/25  
ال�ساعة:08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2620  جتاري كلي
لل�سحن  او�سن  ���ض.ذ.م.م 2- كومبا�ض  لل�سحن  او�سني  املدعي عليه /1-كومبا�ض  اىل 
م.م.ح جمهول حمل  ف��وود �سريفي�ض  �سوبرمي  ����ض.ذ.م.م منطقة ح��رة جبل علي 3- 
االقامة مبا ان املدعي/جونيبو ميدل اي�ست م.م.ح قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
با�سرتداد  جت��اري  حتفظي  حجز  رق�����م:2017/140  التحفظي  احلجز  الغاء  املطالبة 
حمجوزات والزام املدعي عليهم مببلغ )993517.92( درهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/2/28 ال�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/73  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-فارجي�ض روي كاجنري ام فيال رجي�ض )كفيل �سامن( جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/م�����س��رف اب��وظ��ب��ي اال���س��الم��ي �����ض.م.ع وميثله:جابر 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سالمي  را���س��د  جابر  حممد  را���س��د 
وقدره  مبلغ  املدعي  للم�سرف  ي��وؤدوا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام 
وامل�ساريف  والر�سوم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  درهم   )699.875.23(
 9.30 ال�ساعة   2018/2/27 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
�ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/161 تنفيذ جتاري
ذ.م.م  االلكرتونيات  لتجارة  �سولوت�سنز  كون�سبت�ض  �سده/1-اك�ض  املنفذ  اىل 
اك�ض  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته  علي  ان��ور  �سجواين  علي  ان��ور  عا�سم   -2
مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  االلكرتونيات  لتجارة  �سولوت�سنز  كون�سبت�ض 
�سلطان  عي�سى  وميثله:حممد  اال�سالمي  ابوظبي  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان 
ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1484642.34( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/237 تنفيذ جتاري
���ض.ذ.م.م 2- �سوكت علي  املعدنية  املنفذ �سده/1-�ساره ل�سناعة االن�ساءات  اىل 
حممد عمر خان ب�سفته كفيل �سامن ملديونية �ساره ل�سناعة االن�ساءات املعدنية 
الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  االقامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله:حممد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  والتكافل  بالت�سامن  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة 
وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  درهم   )2500047.48(
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/145 تنفيذ جتاري

الغذائية  باملواد  التموين  خلدمات  دياليتز  �سده/1-اربيان  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دبي للمرطبات 
�ض.م.ع وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19157( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1064  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- العقيلي للتجارة �ض.ذ.م.م 2- حبيب حممد �سعيد حممد 
العقيلي املرزوقي/ب�سفته من ورثة املرحوم/حممد �سعيد حممد العقيلي املرزوقي 
جهار�سوقي  ���س��راف��ان  حم�سن  علي   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
2016/950 جتاري كلي بتاريخ:2017/6/1  وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 
يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/2/27

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 34
اماراتي   - احلو�سني  �سالح  ا�سماعيل ح�سن  ال�سيد/ خالد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
للركاب  والتنازل عن كامل ح�سته يف/ال�سعد لنقل اخلا�ض  البيع  اجلن�سية يرغب يف 
القا�سمي  نا�سر  ماجد  �سلطان  حممد  ال�سيد/ال�سيخ  اىل  وذلك   722739 باحلافالت 

اماراتي اجلن�سية. 
 وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

على ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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يف الدعوى رقم 2017/79542 جزاء
املجني عليها:فاطمة اظريف - املتهم:علي اليو�سفي

ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة املحا�سبية االول يف الدعوى اعاله وذلك يوم االربعاء املوافق:2018/2/28 
بالقرب  ال�سيخ زايد  �سارع  الكائن دبي - بردبي  الرابعة والن�سف ع�سرا وذلك مبكتبنا  ال�ساعة  يف متام 
والع�سرون - هاتف  ال��راب��ع  الطابق   - رق��م 2403  العطار مكتب  ب��رج   - امل��ايل  امل��رك��ز  م��ن حمطة م��رتو 
رقم:04/3589996 - وفاك�ض رقم:04/3589966 يرجى منكم احل�سور يف املوعد املذكور اعاله مع التنبيه 
ب�سرورة اح�سار كافة اوجه دفاعكم م�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة والكائنة الينا 
للتاأكيد على ح�سوركم االجتماع امل�سار اليه اعاله يرجى التكرم باالنتباه اىل ان عدم تقدمي امل�ستندات 
يف جل�سة اخلربة االوىل �سيرتتب عليه تاخري عمل اخلربة وذلك على م�سوؤولية الطرف املت�سبب يف ذلك 
ويرجى من املجني عليها اعالن املتهم بالن�سر يف احدى اجلرائد املنت�سرة بالدولة مبوعد اجتماع اخلربة 

املحا�سبية قبل موعد االجتماع املحدد ب�سبعة ايام مرفق طيه ن�ض االعالن.
اخلبري املحا�صبي/د.م�صعل عبداهلل الزرعوين
رقم القيد لدى حماكم دبي 128
رقم القيد لدى وزارة العدل 536
رقم القيد لدى وزارة القت�صاد 647

ح�صور اجتماع اخلربة املحا�صبية الول
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يف الدعوى 2017/6928 مطالبات ب�صيطة ال�صارقة
املطلوب اعالنه:جام�سيد خان غولزار - مدعي عليه

بعالية  عنها  امل��ن��وه  ب��ال��دع��وى  املنتدب  اخلبري  ام��ام  للمثول  دعوتكم  تقرر 
مطالبة  ومو�سوعها  ذ.م.م  ال�سارقة  اج��رة  من/موؤ�س�سة  عليكم  واملرفوعة 
ال�سابعة م�ساء  ال�ساعة  املقرر يف متام  مالية وذلك حل�سور اجتماع اخلربة 
يوم االربعاء:2018/2/28 مبكتب اخلبري املنتدب - مكتب بري�ستيج للتدقيق 
الطابق ميزان 2 بناية بنك ابوظبي الوطني للتمويل مقابل الربيد - دوار 
ال�ساعة - مدينة العني وعليه يتعني ح�سوركم او ممثلكم القانوين يف املوعد 

املحدد علما ان اخلربة �ستبا�سر اعمالها قانونا حال تخلفكم عن احل�سور.
اخلبري احل�صابي املنتدب/احمد ابراهيم عبدالرحيم
رقم القيد 523

اعالن بالن�صر حل�صور جل�صة 
خربة ح�صابية
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يف الدعوى 2017/7216 مطالبات ب�صيطة ال�صارقة
املطلوب اعالنه:حممد عزيز حممد ا�سماعيل - مدعي عليه

بعالية  عنها  امل��ن��وه  ب��ال��دع��وى  املنتدب  اخلبري  ام��ام  للمثول  دعوتكم  تقرر 
مطالبة  ومو�سوعها  ذ.م.م  ال�سارقة  اج��رة  من/موؤ�س�سة  عليكم  واملرفوعة 
مالية وذلك حل�سور اجتماع اخلربة املقرر يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء 
يوم االربعاء:2018/2/28 مبكتب اخلبري املنتدب - مكتب بري�ستيج للتدقيق 
الطابق ميزان 2 بناية بنك ابوظبي الوطني للتمويل مقابل الربيد - دوار 
ال�ساعة - مدينة العني وعليه يتعني ح�سوركم او ممثلكم القانوين يف املوعد 

املحدد علما ان اخلربة �ستبا�سر اعمالها قانونا حال تخلفكم عن احل�سور.
اخلبري احل�صابي املنتدب/احمد ابراهيم عبدالرحيم
رقم القيد 523

اعالن بالن�صر حل�صور جل�صة 
خربة ح�صابية
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/2581
 اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صراَ)

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد علني 
ال�ساعة 6:00 م�ساءا  www.emiratesauction.ae وذلك يف متام  على موقع االمارات للمزادات 
اأند  اإن�سولي�سن  �ستايروتيك  �سده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/02/21 االرب��ع��اء  ي��وم 

باكيجينغ اإند�سرتي�ض �ض.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                            الو�صف        �صعر التقييم  

                                  األت ت�صنيع الفلني         127،510 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
المارات للمزادات

       

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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 CN-1128098 اجتمع ال�سركاء يف �سركة االفراح ملواد التجميل �ض.ذ.م.م رقم الرخ�سة
�سامل  حممد  بناية   -  5 مكتب   1 طابق   -  5 ق  العرا�ض-  ال�سناعية-  املنطقة  العنوان: 
قرر  فقد  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  القانوين:  ال�سكل  واخرون  �سامل  ثعلوب 
برقم:  العدل  كاتب  لدى  امل�سدق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  ال�سركاء 
واالنظمة  للقوانني  وفقاً  ال�سركة  وت�سفية  حل   2018/2/15 بتاريخ:   1850003280

املعمول بها يف دولة االإمارات العربية املتحدة وفك عقد ال�سراكة و ت�سفيتها.
وتعيني م�سفي ال�سادة/ مكتب الدرة للمراجعة والتدقيق ومفو�ض عن املكتب ال�سيد/ 
امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�ض  اي  لديه  من  وعلى  عبدالعزيز  جمال  احمد 
املعني يف العنوان التايل م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك يف خالل 
45 يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن العنوان: �سارع التخطيط- العني- بناية بالقرين 

العامري- مكتب رقم 204 الهاتف: 0503419153.
مكتب الدرة للمراجعة والتدقيق

حم�ضر اجتماع جمل�ض اإدارة واإعالن ت�ضفية
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يف الدعوى رقم 2017/6588 عمايل جزئي
املعلن اليه/ املدعى عليه: باور فيجن االلكرتوميكانيكية ذ.م.م

اخلربة  الأعمال  املوقرة  االبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
املح�سابية يف الدعوى اأعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 2018/02/27 
للخربة  االأول  االجتماع  لعقد  م��وع��دا  م�ساءا  والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة 
اخلزنة-  ب��رج  النجدة-  �سارع  باأبوظبي-  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  املحا�سبية 
رقم:  وف��اك�����ض   026799231 رق���م:  ه��ات��ف  ال�سابع  ال��ط��اب��ق   701 رق��م  مكتب 
026799351 . لذا يطلب ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع 

املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
 i2an م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية ع�صو
اخلبري املحا�صبي/د. م�صعل عبد اهلل الزرعوين

دعوى حل�صور الجتماع الأول 
للخربة احل�صابية
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انذار عديل رقم 531 /2018

ال��ط��ازج مقابل  ال��رق��ة- بجوار مطعم  �سارع  دي��رة-  دب��ي-  اإم���ارة  )����ض.م.ع( عنوانه:  االإ�سالمي  اأبوظبي  امل��ن��ذر/ م�سرف 
جابر  املحامي/  وميثلة   2017/1/96526 رق��م  حتت  بدبي  العدل  كاتب  من  امل�سدقة  الوكالة  مبوجب  كنتاكي-  مطعم 
را�سد ال�سالمي وعنوانه: اإمارة دبي- بردبي- �سارع ال�سيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 
043599997- فاك�ض: 043599987 ومبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: 
ع�سام حممد النجار. �سد املنذر �سده/ في�سل �سامل �سالح مبارك امل�سجري عنوانه: امارة ابوظبي- يعلن على مقر عمله 
وزارة الدفاع متحرك 0506626266 هاتف: 0503233663. املو�سوع/ اإنذار ب�سداد مبلغ 57468.63 درهم )�سبعة وخم�سون 
الف واربعمائة وثمانية و�ستون درهماً وثالثة و�ستون فل�ض( حت�سل املنذر اليها على قر�ض �سراء �سيارة مببلغ 155995.32 
درهم )مائة وخم�سة وخم�سون الف وت�سعمائة وخم�سة وت�سعون درهما واثنان وثالثون فل�ض( من النوع لكزي�ض ال ا�ض 
املبلغ  املذكورة  بذمته  وتر�سد   2008 لوؤلوؤي موديل  ابي�ض  اللون  ابوظبي  11/13061 خ�سو�سي  رقم  لوحة  �سالون   460
اأعاله 57468.63 درهم )�سبعة وخم�سون الف واربعمائة وثمانية و�ستون درهماً وثالثة و�ستون فل�ض( مل يتم �سدادها وقد 
حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �سده على �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته اإال اأنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�ض املادة 
)172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي تن�ض على: اإذا مل يدفع املدين الدين امل�سمون بالرهن يف تاريخ 
اال�ستحقاق كان للدائن بعد انق�ساء �سبعة اأيام من تاريخ اندار املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة باالذن له ببيع ال�سيء 
املرهون وينظر يف الطلب على وجه اال�ستعجال وتعني املحكمة كيفية البيع. لذلك ننذركم بوجوب �سداد اجمايل املبالغ 
املتبقية يف ذمتكم للمنذر 57468.63 درهم )�سبعة وخم�سون الف واربعمائة وثمانية و�ستون درهماً وثالثة و�ستون فل�ض( 
وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار ويف حالة عدم �سدادكم املبالغ املتبقية يف ذمتكم ل�سالح املنذر يلتم�ض 

اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : �صيهات اخلليج للتجارة العامة �ض.ذ.م.م    
GDP-6-G-R6- 002A ملك جمموعة اعمار مولز القوز  العنوان :مكتب رقم 
 : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل  الثالثة  ال�سناعية 
754476  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1218866 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة 
املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/11/16  واملوثق لدى 
اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2017/11/16 بتاريخ   دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب 
تي ار �صي بامكو ال�صرق الو�صط للتدقيق  اإىل امل�سفي املعني  مطالبة التقدم 
واملحا�صبة العنوان : مكتب رقم 9 فاطمة علي عبداهلل العوي�ض- املرقبات هاتف: 
042298777 فاك�ض: 042298787 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة: توب ما�صل للتجارة )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة:566589 عن�وانها: نخيل - املدينة العاملية – دبي IC1-K08-S06 ال�سك�ل 
: 1103899 مبوجب هذا  التجاري  بال�سجل  القيد  ذات م�سئولية حم��دودة  رقم   : القانوين 
تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل 
ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ 
)2018/01/29( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/01/29( وعلى من لديه 
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال 
– 04( م�ستحبا معه كافة  – 04( فاك�ض )2223773   2226266( : -  هاتف  البطني  رق��ة   -

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�ض

حكومة دبي 
 دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�س

موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة: دايركت ديل لادارة الت�صويقية )�ض.ذ.م.م(
  IBN BATTUTA GATE OFFICES 912H :رقم الرخ�س��ة : 754991 عن�وانها
ال�سك�ل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1220124 مبوجب 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  ، قد مت  باأنه  هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�سادر  ال��ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحالل 
العدل بتاريخ )2017/01/31(  الكاتب  ال�سيد  لل�سركاء بتارخ )2017/01/31( وامل�سدق لدى 
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا 
معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة:�صريع لتجارة املواد الغذائية )�ض.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 695656 عن�وانها: مكتب رقم 2202+2207 ملك حمد �سهيل عوي�سة 
– كونكورديا - تيكوم ال�سك�ل القانوين   : ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1122376 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/11/22( وامل�سدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2017/11/22( وعلى من لديه اعرتا�ض  العدل  الكاتب  ال�سيد 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي:تي ار �صي بامكو ال�صرق الو�صط للتدقيق واملحا�صبة
 العنوان : مكتب رقم 9 فاطمة علي عبداهلل العوي�ض- املرقبات هاتف: 042298777 
فاك�ض: 042298787 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
العامة  للتجارة  اخلليج  �صيهات  لت�سفية   اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت 
�ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/11/16  واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرتا�ض  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/11/16 وعلى من لديه 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي :يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن دائرة 
امل�سفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  ، قد مت  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
املذكور اعاله للقيام بت�سفية توب ما�صل للتجارة )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  :  نخيل - املدينة 
العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذل��ك   IC1-K08-S06 – دب��ي  العاملية 
العدل بتاريخ )2018/01/29(  الكاتب  ال�سيد  لل�سركاء بتارخ )2018/01/29( وامل�سدق لدى 
وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا 
معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التخطيط والتطوير – تراخي�ض

حكومة دبي 
 دائرة التخطيط والتطوير - تراخي�س

موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي :يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله 
 IBN BATTUTA :للقيام بت�سفية دايركت ديل لادارة الت�صويقية )�ض.ذ.م.م( وعنوانها
GATE OFFICES 912H وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء 

بتارخ )2017/01/31( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/01/31( وعلى من لديه 
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة 
امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه  فاك�ض )2223773   )04 –  2226266( : - هاتف  البطني 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي :يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
�صريع لتجارة املواد الغذائية )�ض.ذ.م.م(  املذكور اعاله للقيام بت�سفية  امل�سفي 
وعنوانها  : مكتب رقم 2202+2207 ملك حمد �سهيل عوي�سة – كونكورديا - تيكوم وذلك 
مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/11/22( وامل�سدق 
لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/11/22( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  : هاتف   -

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة: ابناء الزرعوين للمعدات الثقيلة )�ض.ذ.م.م(
الكرمي  عبد  ا�سماعيل  ورث��ة  ملك  مكتب  معر�ض  عن�وانها:   586219 الرخ�س��ة:  رق��م 
الزرعوين - ديرة - نايف  ال�سك�ل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل 
، قد مت  باأنه  التنمية االقت�سادية بدبي  دائ��رة  : 1007102 مبوجب هذا تعلن  التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
لدى  وامل�سدق   )018/02/06( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/02/06( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي :يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية ابناء الزرعوين للمعدات الثقيلة )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانها  : معر�ض مكتب ملك ورثة ا�سماعيل عبد الكرمي الزرعوين - ديرة - نايف 
 )2018/02/06( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار  مبوجب  وذلك 
اعرتا�ض  لديه  من  وعلى   )2018/02/06( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق 
 - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او 
رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
      اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10331  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سالون كولور كود لل�سيدات جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /والء حامد �سيد احمد عطا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )11740 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت   MB177803845AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
الدعوى  ادارة  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2018/2/25  يوم االحد  جل�سة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
االأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2369  جتاري كلي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه /1-����س���ي���ام ل��ل��ت��ج��ارة ��������ض.ذ.م.م 2- حم��م��د ج��م��ري ال���دي���ن نا�سر 
اأق���ام عليك  ����ض.م.ح ق��د  احمد جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/جلف ب��رتوك��م 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  مت�سامنني  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  بالفائدة  الزامهما  مع  للمدعية  درهم   )1.405.000(
ا�ستحقاق ال�سيك بتاريخ:2014/3/19 وحتى ال�سداد التام مع الزامهما بكافة الر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/2/25 ال�ساعة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  9.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/49  جتاري كلي
االقامة  حم��ل  جمهول  خمي�ض  م���رزوق  ح�سن  /1-خمي�ض  عليه  امل��دع��ي  اىل 
التجاري )فرع( وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب  ابوظبي  املدعي/بنك  ان  مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  الناخي 
عليه مببلغ وقدره )795014.19( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/27 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/19  عقاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- رويال ماج�ستيك للو�ساطة العقارية جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2017/5/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/دراينت ا�سكيه تات�سانا بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ومقداره )63.850( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سلة يف:2017/3/7 
وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ 500 درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/482  عقاري  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- عبداهلل بن حمد بن ابراهيم امل�سعل جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/31  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

ال�سهد ا�سيت ماجنمينت �ض.ذ.م.م ب�سحة ونفاذ عقد البيع امل��وؤرخ:2017/6/20 واملت�سمن 
الثنية االوىل  رق��م:85 مبنطقة  املدعي عليهما للمدعية ح�ستيهما يف قطعة االر���ض  بيع 
والزامهما  دره��م   )8.084.502.00( مقداره  ثمن  لقاء  م�ساحتها  من   %50 والبالغة  بدبي 
بت�سجيل تلك احل�سة لدي دائرة االرا�سي واالم��الك با�سم املدعية بالزام املدعي عليهما 
الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2438  جتاري كلي

االقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  املتحركة  للهواتف  عليه/�سارينا  املدعي  اىل 
قد  الكعبي  حمد  من�سور  نا�سر  وميثله:عبداهلل  م.م.ح  املدعي/�سيلوينجز  ان 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )827300.74( وق��دره  مببلغ  والت�سامم 
لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة 
 ch1.B.8:جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/3/5  ال�ساعة:09.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

عر منظومته الإلكرتونية
»الرقابة الغذائية« ينجز 704 
اآلف معاملة خالل العام املا�ضي

•• اأبوظبي  - الفجر

704،504 معامالت  اإجن��ازه  الغذائية عن  للرقابة  اأبوظبي  اأعلن جهاز 
للجمهور  يقدمها  التي  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  منظومة  ع��رب  للجمهور 
املتعاملني  االإلكرتوين ومراكز خدمة  واملوقع  الذكي  التطبيق  من خالل 
املا�سي  العام  خالل  اأبوظبي  اإم��ارة  مناطق  كافة  على  واملوزعة  له  التابعة 
ع��دد امل��ع��ام��الت ال��ت��ي اأجن��زه��ا اجل��ه��از عرب  اإج��م��ايل  بلغ  حيث   ،2017
بن�سبة  معاملة   310،273 االإل��ك��رتون��ي��ة  واخل��دم��ات  ال��ذك��ي  التطبيق 
وتف�سياًل اأفاد املهند�ض  تنفيذها.   التي مت  املعامالت  اإجمايل  %44 من 
ثامر را�سد القا�سمي املتحدث الر�سمي با�سم اجلهاز باأن اخلدمات املقدمة 
ملربي الرثوة احليوانية واخلدمات الزراعية ا�ستحوذت على %97.6 من 
الباقي على اخلدمات  توزع  بينما  للمتعاملني،  املقدمة  اإجمايل اخلدمات 
املتعاملون  عليها  ي��ق��دم  ال��ت��ي  املختلفة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  وال��ط��ل��ب��ات  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال�سركات.   وت�سجيل  الذكي  بالتطبيق  الت�سجيل  كطلبات  م�ستمرة  ب�سفة 
التحول  جم��ال  يف  كبرية  نقلة  حتقيق  ا�ستطاع  اجلهاز  اأن  القا�سمي  واأك��د 
الرقمي يف التقدمي على خدماته االإلكرتونية، حيث �سهد نظام اخلدمات 
اأكرث  امل�سجلني بلغت  االأف��راد  املا�سي زي��ادة بعدد  العام  االإلكرتونية خالل 
من 15 األف م�سجل جديد واأزي��د من 2300 �سركة جديدة، مبا يعك�ض 
مدى التطور يف اخلدمات التي يقدمها اجلهاز للمجتمع واالإقبال املتزايد 
عليها. وك�سف القا�سمي عن تلقي اجلهاز خالل العام املا�سي، 9932 طلباً 
من املجتمع عرب مركز ات�سال حكومة اأبوظبي، تنوعت بني بالغات غذائية 
اإىل  باالإ�سافة  ومقرتحات  وثناء  خدمة  وطلب  عامة  ومعلومات  وزراعية 
طلبات ال�سكاوى، تركز %80.5 منها حول البالغات املختلفة واملعلومات 
املا�سي  العام  اجلهاز  تلقاها  التي  الطلبات  اأن  مبيناً  اخل��دم��ات.  وطلبات 
انق�سمت اإىل 2566 بالغاً و2564 طلبا ملعلومات و2869 طلبا خلدمة 
و1672 �سكوى و191 مقرتحاً وثناًء، مت ت�سجيلها لدى مركز االت�سال 
عرب  اجلمهور  من  املركز  تلقاها  منها   90.5% اأن  اإىل  الفتاً  احلكومي، 
اإلكرتونية  االأخ��رى بني حمادثة  الطلبات  توزعت  فيما  املتحرك،  الهاتف 
املركز. التي يوفرها  االأخ��رى  والقنوات  املدينة  الذاتية وحار�ض  واخلدمة 
واأ�سار القا�سمي اإىل اأن البالغات الغذائية احتلت احل�سة االأكرب من اإجمايل 
البالغات امل�ستلمة وبن�سبة جتاوزت %96 تليها البالغات املتعلقة بالرثوة 
احليوانية والزراعة، موؤكدا باأنه مت اال�ستجابة لها والتعامل معها يف وقت 
قيا�سي يقدر 10.6 �ساعة عمل وبدقة للرد تزيد عن %92، حيث لقيت 
متابعة فورية وعاجلة من قبل اجلهاز، ومتت موافاة اأ�سحابها باالإجراءات 
املتميز  ب��االأداء  القا�سمي  واأ�ساد  بها.  تقدموا  التي  ال�سكاوى  املتخذة حيال 
لفريق عمل مركز ات�سال حكومة اأبوظبي، ومهارتهم يف تنظيمهم عملية 
تلقي �سكاوى ومقرتحات اجلمهور فيما يتعلق بالغذاء واملن�ساآت الغذائية 
والزراعة يف االإمارة، االأمر الذي اأتاح للجهاز فر�سة اال�ستفادة من مميزات 
مركز االت�سال وفرق العمل املدربة يف تلقي �سكاوى واقرتاحات اجلمهور 
باحرتافية عالية، اإ�سافة اإىل اخلدمات العديدة التي يقدمها املركز، االأمر 
الذي ي�سهم يف االرتقاء مب�ستوى ال�سالمة الغذائية وي�ساعد على جتاوب 
مثايل مع �سكاوى ومقرتحات اجلمهور والعمل على حلها يف وقت قيا�سي 

وفق معايري اجلودة التي يتبعها اجلهاز.

راأ�ض اخليمة العقارية حتقق 192 
مليون درهم اأرباحا �ضافية خالل 2017 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سافية  اأرب��اح��ا  دره��م  مليون   192 العقارية  اخليمة  راأ���ض  �سركة  حققت 
بلغت  2016 فيما  ع��ام  % ع��ن   10 ن�سبتها  ب��زي��ادة   2017 ع��ام  خ��الل 
االإيرادات 313 مليون درهم. وقدر حجم اأ�سول ال�سركة املدرجة يف �سوق 
العام  %3.4 عن  بنمو  5،159 مليون دره��م  ب�  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 
ال�سابق الذي �سجلت فيه تلك االأ�سول 4،987 مليون درهم. واأكد حممد 
راأ�ض اخليمة  التنفيذي ل�سركة  املنتدب والرئي�ض  القا�سي الع�سو  �سلطان 
دعم  وامل�ستمدة من  ال�سركة  متانة  تعك�ض  املا�سي  العام  نتائج  اأن  العقارية 

امل�ستثمرين مل�ساريعها يف دولة االإمارات.

غرفة ال�ضارقة تبحث تعزيز التعاون مع 
اندوني�ضيا وماليزيا واأذربيجان وجزر القمر

•• ال�شارقة-وام: 

اندوني�سيا  م��ن  وف���ود  اأرب��ع��ة  م��ع  ال�����س��ارق��ة  و�سناعة  غ��رف��ة جت���ارة  بحثت 
وماليزيا واأذربيجان وجزر القمر �سبل تطوير عالقات التعاون االقت�سادي 
والتبادل التجاري وتعزيز اال�ستثمار امل�سرتك مع اإمارة ال�سارقة وجمتمع 
االأعمال االإماراتي اخلا�ض. وبحث �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�ض رئي�ض 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة مع �سعادة النور الييف املمثل 
التجاري جلمهورية اذربيجان يف دبي واملناطق ال�سمالية �سبل تنمية وتقوية 
ال�سارقة  وغ��رف��ة  عامة  واأذرب��ي��ج��ان  االإم����ارات  ب��ني  االقت�سادية  العالقات 
والبعثة الدبلوما�سية االأذرية على وجه اخل�سو�ض خالل اللقاء الذي عقد 
يف مقر الغرفة موؤخرا. ورحب �سعادة رئي�ض الغرفة بامل�سوؤول االأذربيجاين 
بطي  بن  خالد  �سعادة  بح�سور  الغرفة  مبقر  عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��الل 
الهاجري املدير العام وجا�سم عي�سى املطوع م�ست�سار العالقات مع رابطة 
الدول امل�ستقلة .. مثنيا على تطور العالقات بني البلدين ال�سديقني وقرار 
حكومة اذربيجان بافتتاح مكتب جتاري يف الدولة. من جانبه اأعرب �سعادة 
املمثل التجاري عن اهتمامه بتفعيل الروابط بني قطاع االأعمال اخلا�ض 
يف اذربيجان وال�سارقة .. م�سيدا بالتطور الذي ت�سهده االإمارة على خمتلف 
ال�سعد و موؤكدا حر�ض بالده على تعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارية 
مع ال�سارقة ودفعها اإىل اأف�سل امل�ستويات. ومت خالل اللقاء بحث اإمكانية 
وفنية  ثقافية  اأن�سطة  ت�سمل  ال�سارقة  يف  اأذرب��ي��ج��ان  ي��وم  فعالية  تنظيم 
تكون  بحيث  بها  ت�ستهر  التي  االذربيجانية  الغذائية  للمنتجات  ومعر�سا 
البلدين  من  وامل�ستثمرين  االأع��م��ال  لرجال  موؤاتية  فر�سة  املنا�سبة  ه��ذه 
اأن تقام  الفر�ض اال�ستثمارية على  لبناء عالقات تعاون م�سرتكة وعر�ض 
قبل نهاية العام اجلاري واأن تكون الفعاليات م�سرتكة ودورية كما مت بحث 
�سبل تطوير دور اجلانبني يف حت�سني القطاع اخلا�ض املحلي لال�سرتاك يف 

الفعاليات واالأحداث االقت�سادية واملعار�ض التي تقام لدى اجلانبني.

حمدان بن را�ضد يفتتح جلفود 2018

اأدنوك تربم اتفاقية امتياز جديدة مع �ضركة �ضيب�ضا الإ�ضبانية
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  وقال معايل 
اإجنازا  تعد  االتفاقية  هذه  اإن   : اجلابر 
ت���ط���وي���ر قطاع  ك����ب����ريا ����س���م���ن ج����ه����ود 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى نحو 
اأهداف  وحتقيق  امل���دى  وبعيد  متكامل 
للنمو   2030 اأدن������وك  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الذكي مبا يتما�سى مع توجيهات القيادة 
لتعزيز القيمة وزيادة العائد االقت�سادي 
م��ن امل�����وارد ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة يف دولة 
واأ�ساف : اإن هذه االتفاقية  االإمارات”. 
جت�سد منوذجا لربنامج مبادرات اأدنوك 
تو�سيع نطاق  اإىل  ال��ذي يهدف  اجلديد 
كافة  �سمن  اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ات 
والغاز  النفط  قطاع  وم��راح��ل  جم��االت 
يف  �سيب�سا  مع  التعاون  اأي�سا  وي�سرنا   ..
درا�سة فر�ض التو�سع يف عمليات التكرير 
االإمارات  دول��ة  داخ��ل  والبرتوكيماويات 
تناف�سية  ع��وائ��د  يحقق  مب��ا  وخ��ارج��ه��ا، 
امل��دى لدولة  بعيد  للنمو  ويخلق فر�سا 
االإم�������ارات ول��ك��اف��ة االأط������راف ع��ل��ى حد 
حقلني  االمتياز  منطقة  وت�سم   . �سواء 
وهو جزء من  منتجني هما اأم اللولو”، 
االمتياز ال�سابق ل�سركة اأدما العاملة يف 

�سرب  حقل  وامتياز  البحرية،  املناطق 
اإ�سافة اإىل حقلي بن نا�سر و”البتيل”. 
ثالث  اإىل  اأدم������ا  ام���ت���ي���از  ت��ق�����س��ي��م  ومت 
ت��ع��زي��ز العائد  ب��ه��دف  م��ن��اط��ق ج��دي��دة 
ال�سراكات  ن��ط��اق  وتو�سيع  االق��ت�����س��ادي 
اال�سرتاتيجية وتبادل اخلربات التقنية 
ب�سكل  االأ����س���واق  اإىل  ال��و���س��ول  ومت��ك��ني 
اأكرب. وقدمت �سركة �سيب�سا ر�سما بقيمة 
دوالر  م��ل��ي��ار   1.5 دره����م  م��ل��ي��ار   5.5
وي�سمل  االمتياز،  يف  للم�ساركة  اأمريكي 
هذا املبلغ ا�ستثمارات اأدنوك ال�سابقة يف 
اأدنوك  و�ستحتفظ   .. االمتياز  منطقة 
االمتياز  من   ?60 تبلغ  اأغلبية  بح�سة 
اإحدى  البحرية  اأدن���وك  �ستديره  ال��ذي 
�سركات جمموعة اأدنوك . وتعمل �سيب�سا 
 1929 ع����ام  م��ن��ذ  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف 
ومتتلك اأعماال يف اأكرث من 20 دولة يف 
خم�ض قارات وتغطي عملياتها جماالت 
والتكرير،  واالإن������ت������اج،  اال����س���ت���ك�������س���اف، 
وال�سناعات  وال��ت�����س��وي��ق،  وال���ت���وزي���ع، 
الكيميائية، والغاز والطاقة، واخلدمات 
ومتوين  املتجددة،  والطاقة  التجارية، 
اأكرب  �سيب�سا  وتعترب  ب��ال��وق��ود.  ال�سفن 

على  اخلطي  البنزين  الكيل  مل��ادة  منتج 
م�ستوى العامل وهي اأي�سا منتج رئي�سي 
العامل  م��ن��ت��ج يف  وث�����اين  ل��الأل��ك��ي��وم��ني 
للفينول واالأ�سيتون، حيث متتلك �سبعة 
اأوروب����ا  يف  الكيميائية  ل��ل��م��واد  م�سانع 
 35.4 �سيب�سا  واأنتجت  واأمريكا.  واآ�سيا 
برميل من النفط اخلام يف عام 2016 
وقامت بتكرير 158.7 مليون برميل، 
فيما بلغت مبيعاتها 28.3 مليون طن 
بيدرو  وق���ال  ال��ب��رتول��ي��ة.  املنتجات  م��ن 
اإن ات��ف��اق االم��ت��ي��از ه���ذا ميثل  م���ريو : 
�سيب�سا  ل�سركة  بالن�سبة  مهمة  حلظة 
وعالقتنا الوثيقة مع اأدنوك، التي نعمل 
جماالت  يف  امل�ساريع  م��ن  ع��دد  يف  معها 
والغاز  واالإنتاج،  والتطوير  اال�ستك�ساف 

والتكرير والبرتوكيماويات”.
�ست�سيف  االتفاقية  ه��ذه  اإن   : واأ���س��اف 
يف  حمفظتنا،  اإىل  ك��ب��رية  اح��ت��ي��اط��ي��ات 
منخف�سة  اإن��ت��اج  بتكلفة  يتميز  ام��ت��ي��از 
اإحراز تقدم كبري  ن�سبيا، و�ستمكننا من 
املبني  النحو  اأهدافنا، على  نحو حتقيق 

. يف خطتنا اال�سرتاتيجية 2030 
اأبرمتا  ق���د  و”�سيب�سا  اأدن�������وك  ك���ان���ت 

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  وقعت 
اأبوظبي  نيابة عن حكومة  اأدن��وك ام�ض 
االإ�سبانية  ال�سركة  �سيب�سا  مع  اتفاقية 
املتكاملة للنفط والغاز ح�سلت مبوجبها 
امتياز  % يف   20 على ح�سة  االأخ���رية 
 . اأبوظبي  يف  البحري  اللولو  اأم  �سرب 
�سلطان  الدكتور  معايل  االتفاقية  وق��ع 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة الرئي�ض 
اأبوظبي  ب������رتول  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سركاتها  وجم��م��وع��ة  اأدن����وك  ال��وط��ن��ي��ة 
وب����ي����درو م�����ريو ن���ائ���ب رئ���ي�������ض جمل�ض 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض  االإدارة 
 40 مل��دة  االت��ف��اق��ي��ة  وت�����س��ري   .. �سيب�سا 
ع��ام��ا وي��ب��داأ ال��ع��م��ل ب��ه��ا اع��ت��ب��ارا م��ن 9 

مار�ض 2018.
ت�سمل  ال��ت��ي  �سيب�سا  اخ��ت��ي��ار  ويتما�سى 
اأع��م��ال��ه��ا ك��اف��ة جم����االت ق��ط��اع النفط 
ل�سركة  ب���ال���ك���ام���ل  وامل���م���ل���وك���ة  وال����غ����از 
ا�سرتاتيجية  مع  لال�ستثمار”،  مبادلة 
العائد  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اأدن�����وك 
الهيدروكربونية  املوارد  االقت�سادي من 
والغاز  ال��ت��ك��ري��ر  ع��م��ل��ي��ات  وال��ت��و���س��ع يف 
والبرتوكيماويات، وتعزيز اال�ستثمار يف 

دولة االإمارات.

اإطارية  ات��ف��اق��ي��ة   2017 ن��وف��م��رب  يف 
لتقييم اإمكانية تطوير جممع جديد يف 
اخلطي  البنزين  الكيل  الإنتاج  الروي�ض 
االأكرث  امل���ادة اخل���ام  ال���ذي يعد   LAB
املنزلية  املنظفات  �سناعة  يف  ا�ستخداما 
وال�سناعية القابلة للتحلل، ويف منعمات 
االأقم�سة وال�سابون. وتخطط ال�سركتان 
الهند�سية  االأع����م����ال  ب��ت��ط��وي��ر  ل��ل��ق��ي��ام 
عام  خ��الل  امل��ق��رتح  للمجمع  االأ�سا�سية 
حمطة  اأك���رب  �سي�سم  وال����ذي   ،2018
بتقنية  اخل��ط��ي  البنزين  الكيل  الإن��ت��اج 
جممع  مع  دجم��ه  واملزمع  بال�ض  ديتال 
فاإن  م�سفاة الروي�ض. ووفقا ل� �سيب�سا”، 
منوذج  تعزيز  يف  ت�ساهم  االتفاقية  هذه 
وا�سرتاتيجيتها  ال��ط��اق��ة  يف  اأع��م��ال��ه��ا 
توقعات  م��ع  ويتما�سى  االأج����ل،  ط��وي��ل��ة 
تقريرها  يف  املبني  النحو  على  ال�سركة 
لنمو   2030 ل��ع��ام  ال��ط��اق��ة  ل��ت��وق��ع��ات 
ال�سنوات  يف  النفط  على  العاملي  الطلب 

املقبلة.
�سركة  ح�سور  من  اخلطوة  ه��ذه  وتعزز 
�سيب�سا يف دول��ة االإم���ارات التي تعد من 
حيث  لل�سركة،  اال�سرتاتيجية  االأ���س��واق 
واالإنتاج  اال�ستك�ساف  جم��االت  يف  تعمل 
ومت����وي����ن ال�����س��ف��ن ب���ال���وق���ود م���ن���ذ عام 

.2013

نخيل توقع عقدا بقيمة 4.2 مليار درهم مع �ضركة يونك لبناء ديرة مول
•• دبي -وام: 

العقاري  للتطوير  نخيل  �سركة  وقعت 
ام�����ض ع��ق��د ب��ن��اء دي���رة م���ول م��ع �سركة 
احتاد الهند�سية االإن�سائية يونك بقيمة 
ي��ع��د واحدا  4.2 م��ل��ي��ار دره���م وال����ذي 
موؤخرا  املمنوحة  البناء  اأكرب عقود  من 
�ستبداأ  ح��ي��ث  دب����ي  يف  واح�����د  مل�������س���روع 
من  االأول  الربع  يف  االإن�سائية  االأعمال 
عام  يف  تنتهي  اأن  ع��ل��ى  اجل����اري  ال��ع��ام 

.2021

الوجهة اجلديد   - م��ول  دي��رة  و�سي�سم 
جزر  يف  وال��رتف��ي��ه  وامل��ط��اع��م  للت�سوق 
دي���رة ب��دب��ي وال����ذي ي��ع��د اأك���رب م���ول يف 
ال�سرق االأو�سط ويعد جزءا من تو�سعات 
مليار   16 قيمتها  البالغة  مولز  نخيل 
درهم والتي �ست�سل بامل�ساحة االإجمالية 
امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ت��ج��زئ��ة الأك����رث م���ن 17 
مليون قدم مربع - اأكرث من األف حمل 
ومرافق  وم���ط���اع���م  وم���ق���اه���ي  جت�����اري 
ترفيهية على م�ساحة 4.5 مليون قدم 
للتاأجري  القابلة  امل�����س��اح��ات  م��ن  م��رب��ع 

الطوابق  م���ت���ع���دد  ����س���ي���ارات  وم����وق����ف 
يت�سع  قدم مربع  مليون   3.8 مب�ساحة 

الأكرث من 8 اآالف و 400 �سيارة.
حديث  زج��اج��ي  ب�سقف  امل����ول  وي��ت��م��ي��ز 
قابل للطي ي�سمح بدخول �سوء ال�سم�ض 
الطبيعي اإليه ليمنح فر�سة الت�سوق يف 

الهواء الطلق خالل االأ�سهر الباردة.
رئي�ض جمل�ض  ل��وت��اه  را���س��د  وق���ال علي 
نخيل  م�ساريع  اأن  نخيل  �سركة  اإدارة 
حيويا  دورا  �ستلعب  والقادمة  احلالية 
يف حتقيق روؤية حكومة دبي.. الفتا اىل 

الت�سميم  ب��ني  اأن دي��رة م��ول يجمع م��ا 
امل�ستوى  ال��ع��امل��ي��ة  وامل����راف����ق  احل���دي���ث 
ف�سال عن موقعه املتميز لي�سفي بعدا 

جديدا لقطاع التجزئة بدبي.
عاملية  وج��ه��ة  �سي�سكل  امل����ول  اأن  واأك����د 
واملطاعم  للت�سوق  االأوىل  ال��درج��ة  من 
والرتفيه و�سيوفر اأماكن جذب ال نهاية 
ديرة وللمجتمع  للمقيمني يف جزر  لها 
ب�سكل ع��ام يف االإم���ارات وللماليني من 

ال�سياح الذين يزورون دبي كل عام.
الناب�ض  ال��ق��ل��ب  م���ول  دي����رة  و�سي�سكل 
ملجتمع نخيل املتعدد اال�ستخدامات ديرة 
�سنرتال البالغة م�ساحته ت�سعة ماليني 
قدم مربع ويقع يف منت�سف جزر ديرة 
�سكنيا وفندقيا  50 برجا  والذي ي�سم 
ومرافق  وم�ساجد  للتجزئة  وحم���الت 
للياقة البدنية املتواجدة جميعها و�سط 

احلدائق الوا�سعة.
ويعد دي��رة م��ول واح���دا م��ن ب��ني اثنني 
التي  للتجزئة  مولز  نخيل  من وجهات 
ديرة”..  وا�سع يف جزر  تقام على نطاق 
الليلي  ال�سوق  الثانية فهي  الوجهة  اأما 
يف ج��زر دي��رة ال��ذي �سيكون اأك��رب �سوق 
و300  اآالف   5 وي�سم  العامل  يف  ليلي 
املطاعم  م����ن  و100  جت�������اري  حم����ل 
البحري  الر�سيف  على  تقع  وامل��ق��اه��ي 
حيث جتري االآن اأعمال البناء على قدم 
و�ساق ومن املقرر االنتهاء منه يف وقت 

الحق من العام اجلاري.

ك��م��ا ت��ق��وم ن��خ��ي��ل اأي�����س��ا ب��ب��ن��اء العديد 
ديرة  ج��زر  يف  واملنتجعات  ال��ف��ن��ادق  م��ن 
البحر  �ساطئ  ذلك منتجع على  مبا يف 
وحديقة  غ����رف����ة   800 م�����ن  م����ك����ون 
م��ائ��ي��ة ع��رب م�����س��روع م�����س��رتك م��ع ريو 
ومنتجع  االإ�سبانية  واملنتجعات  للفنادق 
ع��رب م�سروع  غ��رف��ة   600 م��ن  م��ك��ون 
م�سرتك مع �سنتارا للفنادق واملنتجعات 

التايالندية.
مع  تفاهم  م��ذك��رة  ال�سركة  وق��ع��ت  كما 
 250 من  مكون  فندق  الإدارة  هيلتون 
كالهما  مفرو�سة  �سقة  و200  غ��رف��ة 
يحمل ع��الم��ة دب��ل ت��ري يف ج��زر ديرة 
ف�سال عن املزيد من ال�سفقات القادمة 

يف قطاع ال�سيافة.
ومي���ت���د م�����س��روع ج����زر دي�����رة ال��ت��اب��ع ل� 
كيلومرت   15.3 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  نخيل 
با�سم  املعروفة  املنطقة  و�سيحول  مربع 
للت�سوق  عاملي  مركز  اإىل  القدمية  دب��ي 

وال�سياحة واملعي�سة والرتفيه.
اأكرث  اكتماله  عند  امل�����س��روع  و�سيقطن 
من 250 األف �سخ�ض و�ست�سيف اجلزر 
االأربعة 40 كم مبا يف ذلك 21 كم من 
�ستمهد  كما  دب��ي  �ساحل  اإىل  ال�سواطئ 
الطريق للمئات من امل�ساريع ال�سياحية 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة وال�����س��ك��ن��ي��ة مب���ا يف ذلك 
املخدومة  وال�سقق  واملنتجعات  الفنادق 
واملنازل  اال�ستخدامات  املتعددة  واملباين 

املطلة على البحر.

واللحوم  ال��ب��اردة  وامل�سروبات  ال�ساخنة 
واملواد  ال�سحية  واملنتجات  وال��دواج��ن 
ال���ع�������س���وي���ة واحل����ل����وي����ات وال����وج����ب����ات 

اخلفيفة والتوابل.
مثل  ف��ع��ال��ي��ات  ع���ودة  ج��ل��ف��ود  و�سي�سهد 
ع���امل االأغ���ذي���ة احل����الل اأك����رب معر�ض 
باالأغذية  متخ�س�ض  ���س��ن��وي  جت����اري 
رابطة  وم�����س��اب��ق��ة  ال���ع���امل  يف  احل�����الل 
���س��ال��ون كولينري  االإم���ارات���ي���ة  ال��ط��ه��اة 
يف  للطهاة  ف��ردي��ة  م�سابقة  اأك���رب  وه��ي 
العاملية  االإب���ري���ق  و”م�سابقة  ال���ع���امل 
وورل���د  ���س��رك��ة  تنظمها  ال��ت��ي   2018
كويف اإيفينت�ض و جوائز جلفود لالبتكار 
التي تكّرم التمّيز واالبتكار على م�ستوى 
االإقليمي  وامل�����س��روب��ات  امل��اأك��والت  قطاع 
واختتمت بحفل متميز لتوزيع اجلوائز 
 18 يف قاعة م�سرح املدينة م�ساء ام�ض 

فرباير.

•• دبي -وام: 

را�سد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اف��ت��ت��ح 
دب�����ي وزي����ر  ن����ائ����ب ح����اك����م  م���ك���ت���وم  اآل 
ال����دورة الثالثة  امل��ال��ي��ة ام�����ض ف��ع��ال��ي��ات 
اأكرب  2018”اأحد  جللفود  والع�سرين 
املتخ�س�سة  ال�سنوية  التجارية  املعار�ض 
ب��االأغ��ذي��ة وامل��اأك��والت يف ال��ع��امل والذي 
متتد فعالياته خم�سة اأيام يف مركز دبي 
ي�ستقطب  ان  واملتوقع  العاملي  التجاري 
اأكرث من 90 األف زائر من املتخ�س�سني 

يف القطاع و120 جناحاً.
جتارية  ف��ع��ال��ي��ة  اأول  ج��ل��ف��ود  وي��ع��ت��رب 
جمال  يف  العامل  يف  نوعها  من  رئي�سية 
م�ساحة  على  متتد  وامل��اأك��والت  االأغذية 
املعر�ض  و�سريحب   . مربع  ق��دم  مليون 
وم�سوؤولني  ووزراء  دول  ب����روؤ�����س����اء 

حكوميني واحتادات جتارية وطنية.

املعر�ض  اأرج���������اء  يف  جت����ول����ه  واأث������ن������اء 
االبتكارات  اأح�����دث  ���س��م��وه  ا���س��ت��ع��ر���ض 
والتقنيات الكفيلة باإعادة تعريف امل�سهد 
يتطلع  بينما  االأغ��ذي��ة  بقطاع  اخل��ا���ض 
ال��ق��ط��اع نحو تلبية  ال��الع��ب��ني يف  اأب���رز 

الطلب املتزايد لل�سكان االأ�سغر �سناً.
 5 من  اأك��رث  مب�ساركة  املعر�ض  ويتاألق 
ثمانية  يف  ودولية  اإقليمية  �سركة  اآالف 
ومنتجات  امل�������س���روب���ات  ت�����س��م  اأق�������س���ام 
االأل��ب��ان وال��ده��ون وال��زي��وت واملنتجات 
والبقول  ال��ع�����س��وي��ة  وامل�����واد  ال�����س��ح��ي��ة 
والدواجن  واللحوم  واحلبوب  والغالل 
والعالمات التجارية الكربى واالأطعمة 

العاملّية.
وت���وؤك���د اجل���ه���ات امل�����س��ارك��ة رغ��ب��ت��ه��ا يف 

احل�سول على ح�سة يف ال�سوق االإقليمية 
يعد  وال���ذي  االأغ��ذي��ة  لقطاع  املتنامية 
حيث  ال�سناعية  القطاعات  اأك��رب  اأح��د 
دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   77.5 ب��ن��ح��و  ���س��اه��م 
اأم��ري��ك��ي يف االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي خالل 
لتقرير جلفود حول  وفقا   2017 عام 
اأبرز مالمح واآفاق منو قطاع املاأكوالت 

وامل�سروبات العاملي.
ومن املتوقع اأن ي�سهد هذا القطاع منوا 
���س��ن��وي��ا م��رك��ب��ا مب��ع��دل 2.9 ب��امل��ائ��ة يف 
ويعود   .2030-2017 م��ن  ال��ف��رتة 
يف  ال�سكان  ع��دد  تزايد  اإىل  ذل��ك جزئيا 
وال�سرق  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�سيا  اأ���س��واق 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا والتحول نحو 

االأغذية املعلبة واجلاهزة.

وق��ال��ت ت��ري��ك�����س��ي ل���وه م��ريم��ان��د نائب 
امل���ع���ار����ض  الإدارة  االأول  ال���رئ���ي�������ض 
التجاري  دب��ي  مركز  ل��دى  والفعاليات 
يف  واملاأكوالت  االأغذية  قطاع  اأن  العاملي 
نطاق  ع��ل��ى  ي�سهد  وامل��ن��ط��ق��ة  االإم�����ارات 
ك��ب��رياً مم��ا يتيح جمموعة  وا���س��ع من���واً 
متنوعة من الفر�ض التجارية الواعدة 
والدولية  واالإقليمية  املحلية  لل�سركات 

على حد �سواء.
وتعترب منطقة االكت�ساف من فعاليات 
امل���ع���ر����ض اجل����دي����دة ه�����ذا ال����ع����ام حيث 
املنتجات  العار�سة  ال�سركات  ت�ستعر�ض 
تفاعلية  ����س���ال���ة  يف  ح���دي���ث���اً  امل��ط��ل��ق��ة 
اأق�ساماً  املنطقة  و�ست�سم  وح�����س��ري��ة. 
وامل�سروبات  االأل��ب��ان  ملنتجات  ع��م��ودي��ة 
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حتت �صعار »هويتي �صناعتي« ومب�صاركة 45 �صيدة ورائدة اأعمال

اإ�ضادة من الزوار والعار�ضات ملعر�ض بدايات يف ن�ضخته ال�ضاد�ضة
•• عجمان ـ الفجر 

ن�سخته  يف  ب��داي��ات  معر�ض  �سهد 
جمل�ض  نظمه  وال����ذي  ال�����س��اد���س��ة 
� غرفة  اأع���م���ال ع��ج��م��ان  ���س��ي��دات 
و�سناعة عجمان يف مركز  جتارة 
ال�سيخ زايد للمعار�ض واملوؤمترات 
ب��ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان، ال��ع��دي��د من 
الفعاليات وور�ض العمل امل�ساحبة 
و�سيدات  ال��������زوار  ف��ي��ه��ا  �����س����ارك 
املعر�ض،  يف  امل�����س��ارك��ات  االع��م��ال 
الت�سوير  اأ�سا�سيات  ور�سة  ومنها 
تن�سيق  وور�����س����ة  ال���ف���وت���وغ���رايف 
النباتات الداخلية والتي يقدمها 
موؤ�س�سة  م���ن  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب 
ال�سحة  ب��ع��ن��وان  وور����س���ة  ان��ي��ب��ل 
واجلمال وور�سة بعنوان اأ�سا�سيات 
تنظيم  جانب  اإىل  ه��ذا  التجميل 
للزوار  م�سابقة و�سحوبات يومية 

وامل�ساركات.
و�سهد املعر�ض االإعالن عن متجر 
االلكرتوين الأ�سحاب  “هريات” 
كمن�سة  يعمل  وال����ذي  امل�����س��اري��ع 
ل���ع���ر����ض امل���ن���ت���ج���ات واخل����دم����ات 
�سيدات  جمل�ض  من  بدعم  وذل��ك 

اعمال عجمان،
 واأو�سحت ليلى ال�سعدي �ساحبة 
يهدف  “هريات”  اأن  امل�������س���روع، 
ال�ستعرا�ض  الفر�سة  ات��اح��ة  اإىل 
االعمال  ورائ����دات  رواد  منتجات 
ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ت��ك��رة مت��ك��ن��ه��م من 
اقل  بتكلفة  منتجاتهم  ت�����س��وي��ق 
من  ك��ب��رية  ل�سريحة  وال��و���س��ول 

املجتمع.
و���س��ارك يف امل��ع��ر���ض ال���ذي ينظم 
�سناعتي”  “هويتي  �سعار  حت��ت 
اع����م����ال  ورائ�������������دة  �����س����ي����دة   45
املنتجات  خم��ت��ل��ف  ي�����س��ت��ع��ر���س��ن 
وعطور  ودخ��������ون  م���الب�������ض  م����ن 
يدوية  وم�سغوالت  واك�س�سوارات 

وماأكوالت وغريها من املنتجات.
وا�سادت �سيدات االعمال امل�ساركات 
امل�����س��ارك��ة حتت  اجل��ه��ات  وممثلي 
م���ظ���ل���ة امل����ع����ر�����ض ع����ل����ى ال�������دور 
االعمال  ���س��ي��دات  ملجل�ض  الكبري 
يف دع����م م�����س��اري��ع امل�������راأة وذل���ك 
م��ن خ��الل ح��زم��ة م��ن اخلدمات 
املجل�ض  يقدمها  التي  وامل��ب��ادرات 
ل�����س��ي��دات االأع���م���ال. وث��م��ن��وا دور 
منتجات  ا�ستعرا�ض  يف  امل��ع��ر���ض 
من�سة  وت��وف��ري  االع��م��ال  �سيدات 
بني  وال�سراكات  اخل��ربات  لتبادل 
اأ�سادت العار�سات  العار�سات، كما 
الر�سيدة يف توفري  القيادة  بدعم 
ج����ه����ات و�����س����ن����ادي����ق ل����الإرت����ق����اء 
واملتو�سطة  ال�سغرية  بامل�ساريع 
لهذه  النجاح  �سبل  كافة  وتقدمي 
امل�ساريع وخا�سة امل�ساريع املنزلية 

رام�����ي ح�سن  واك�����د  ال��ن�����س��ائ��ي��ة. 
املجتمعية  اأن��ي��ب��ل  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن 
املعر�ض  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة 
ومتكني  ري�������ادة  دع�����م  يف  ودوره 
رائدات االعمال، وقال اأن موؤ�س�سة 
جمتمعية  م�����ب�����ادرة  ه����ي  ان���ي���ب���ل 
م��ن ���س��رك��ة دي����زرت ج����روب، وهي 
موؤ�س�سة  اجتماعية جتارية لدعم 
الهمم ودجمهم  اأ�سحاب  ال�سباب 
داخل املجتمع، وتهدف انيبل اإىل 
تن�سيق  مهارات  منت�سبيها  تعليم 
الزهور، واكد ان انيبل ت�سعى اإىل 
االول  وه��و  املتنقل  املحل  اإط���الق 
الأ����س���ح���اب ال��ه��م��م ب���ه���دف زي����ادة 
واجلهات  املوؤ�س�سة  بني  التوا�سل 

احلكومية واخلا�سة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور �سمري 
االيطالية لطب  العيادة   � �ساهني 
يعزز  بدايات  معر�ض  ان  اال�سنان 
وال�سراكات  اخل���ربات  ت��ب��ادل  م��ن 
حتت  وامل�����س��ارك��ات  امل�ساركني  ب��ني 
�سقف املعر�ض واأو�سح ان م�ساركة 
لتقدمي  االيطالية جاءت  العيادة 
م��ع��ل��وم��ات ل�����زوار امل��ع��ر���ض حول 
ع��الج��ات اال���س��ن��ان ���س��م��ن نطاق 
وكذلك  املجتمعية  م�سوؤوليتها 
العيادة  مقومات  باهم  التعريف 

الطبية.
ال�سراح،  حم��م��د  ف��اط��م��ة  وق��ال��ت 
ال�سحراء  ب��ن��ت  حم���ل  ���س��اح��ب��ة 
���س��م��ن ج���ن���اح دائ�������رة اخل���دم���ات 
اأن   ، ب���ال�������س���ارق���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
ب�سكل  االع��م��ال  �سيدات  معار�ض 
�سيدات  مت��ك��ني  يف  دور  ل��ه��ا  ع���ام 
ورائدات االعمال، وا�سادت بجهود 
انواع  ت��وف��ري خمتلف  يف  ال��ق��ي��ادة 
واال�سر  االعمال  ل�سيدات  الدعم 

املنتجة.
واك��دا احمد جالل وحممد �سعد 

وتبادل اخلربات فيما بينهن.

معر�ض بدايات 
اأ�صبح عامة رائدة

اآمنة  الدكتورة  اأك��دت  من جانبها 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
�����س����ي����دات اع�����م�����ال ع����ج����م����ان  اأن 
م��ع��ر���ض ب���داي���ات اأ���س��ب��ح عالمة 
م�����س��رية دع����م ومتكني  رائ�����دة يف 
املنتجة،  واال�سر  ل�سيدات  املجل�ض 
ب�سكل  ب����داي����ات  م���ع���ر����ض  وي���ع���د 
ال��ت��ي ينظمها  وامل��ع��ار���ض  خ��ا���ض 
هامة  و����س���ي���ل���ة  ع����ام����ة  امل���ج���ل�������ض 
واإكت�ساب  منتجاتهن  ال�ستعرا�ض 
جديدة  ومنتجات  م�ساريع  افكار 
متطلبات  م��ع  تتما�سى  ومبتكرة 
ال�������س���وق مب����ا ي��ع��ك�����ض اخل������ربات 
الكبرية التي تتمتعن بها �سيدات 

االعمال.
ك���اف���ة اجلهات  ب��ج��ه��ود  وا�����س����ادت 
�سيدات  م�ساريع  اب���راز  يف  املعنية 
االع��م��ال وت��ق��دمي ال��دع��م الالزم 
م�ساريعهن،  وا���س��ت��دام��ة  ل��ن��ج��اح 
العديد من م�ساريع  ان  مو�سحة 
املجل�ض تنفذ بالتعاون مع خمتلف 
اجلهات احلكومية واخلا�سة، كما 
اأ�سادت بالدور الكبري ملجل�ض ادارة 
غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
على دعم م�ساريع واملعار�ض التي 
ان  اإىل  وا���س��ارت  املجل�ض،  ينفذها 
خالل  م��ن  يعمل  ح��ال��ي��ا  املجل�ض 
مبنى  تنفيذ  على  عجمان  غرفة 
�سيدات اعمال عجمان يف منطقة 
ليوفر فر�ض  اجل��رف يف عجمان 
ورائ������دات  رواد  م�����س��اري��ع   ل��ن��م��و 
ايجاد من�سة  ويعزز من  االعمال 
بحيث  منتجاتهم  لعر�ض  دائ��م��ة 
ي��ت��ك��ون امل��ب��ن��ى م���ن ط���اب���ق ي�سم 
ي�����س��م قاعات  70 حم��ل وط��اب��ق 

على اهمية معار�ض رواد ورائدات 
االع����م����ال وم�����ا ت�����س��ي��ف��ه ل���ه���م يف 
اخلا�سة،  م�����س��اري��ع��ه��م  م�����س��رية 
عام  ب�سكل  املعار�ض  ان  واأو���س��ح��ا 
ت���زي���د م���ن ت���ب���ادل اخل�����ربات بني 
احل�سور وت�سب يف بناء ال�سراكات 

وبحث التعاون بني العار�سني.

ور�ض عمل اأ�صا�صيات
 الت�صوير الفوتغرايف

�سهد املعر�ض عددا من الفعاليات 
امل�������س���اح���ب���ة وم���ن���ه���ا ور�������ض عمل 
الت�سوير  ا�سا�سيات  ح��ول  يومية 
قدمتها  وال����ت����ي  ال���ف���وت���وغ���رايف 
مو�سحة  ال���ن���ع���ي���م���ي،  ع���ائ�������س���ة 
ان ور������ض ال��ع��م��ل ت��ن��اول��ت ان����واع 
العد�سات  وان��������واع  ال����ك����ام����ريات 
الفنية  وال���ق���واع���د  وال��ت�����س��وي��ر 
والتطبيق  للت�سوير  االأ���س��ا���س��ي��ة 

العملي للت�سوير.

االقت�ساد  ق��وة  على  �سريح  دليل 
امل���ح���ل���ي وت���ن���اف�������س���ي���ت���ه وم���وؤ����س���ر 
وان  ال�سيما  امل�ستدام  من��وه  على 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تعد 
االقت�سادية  الكيانات  كل  اأ�سا�ض 

بكافة دول العامل.
ان غرفة عجمان حري�سة  وا�سار 
ان  �ساأنها  من  خدمات  ا�ستحداث 
االعمال  جمتمع  تطلعات  تلبي 
واي������ج������اد ق�����ن�����وات ف���ع���ال���ة ت���ربز 
امل�����س��اري��ع امل��ب��دع��ة وامل��ب��ت��ك��رة مبا 
اإمارة  لروؤية  الو�سول  يف  ي�ساهم 

عجمان 2021.
ب��داي��ات من  ان معر�ض  وا���س��اف 
اأه���م ال��ف��ع��ال��ي��ات وق��ن��وات الربط 
املجل�ض  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ب��ا���س��ر 
واملجتمع  االع���م���ال  ���س��ي��دات  ب��ني 
�سيدات  الإبراز منتجات وم�ساريع 
ان  كما  املنتجة  واال���س��ر  االع��م��ال 
التعاون  الإت��اح��ة  فر�سة  املعر�ض 

جناح وا�صتدامة امل�صاريع 
ال�صغرية واملتو�صطة ينعك�ض 

على قوة القت�صاد
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���س��ع��ادة عبداهلل 
اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  امل��وي��ج��ع��ي 
غ���رف���ة ع���ج���م���ان، ح���ر����ض دول����ة 
االإم��ارات على دعم رواد ورائدات 
االعمال بحيث اأوجدت موؤ�س�سات 
و���س��ن��ادي��ق م��ع��ن��ي��ة ب��ذل��ك وعلى 
راأ����س���ه���م ���س��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة لدعم 

امل�ساريع.
ك��م��ا اث���ن���ى ع��ل��ى ج���ه���ود رائ�����دات 
و�سيدات االعمال ودورهم يف دعم 
القطاع االقت�ساد عرب م�ساريعهن 
معر�ض  ان  اإىل  م�سريا  املتنوعة 
يعد  ال�ساد�سة  ن�سخته  يف  بدايات 
الذي  امل�ستمر  للتطور  ان��ع��ك��ا���ض 
االعمال  �سيدات  م�ساريع  ت�سهده 
غرفة  ان  واك���د  املنتجة.  واال���س��ر 
نابع  عميق  امي��ان  لديها  عجمان 

من التوجيهات الدائمة وامل�ستمرة 
دعم  ب�����س��رورة  الر�سيدة  للقيادة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
ل������رواد ورائ��������دات االع����م����ال عرب 
ت����وف����ري ح����زم����ة م�����ن اخل����دم����ات 
املعار�ض  ت��ن��ظ��ي��م  راأ����س���ه���ا  ع���ل���ى 
العديد  يف  وامل�ساركة  املتخ�س�سة 
واالقليمية  املحلية  املعار�ض  من 
العمل  ور����ض  وتنظيم  وال��دول��ي��ة 
والدورات التي ت�ستهدف املقبلني 
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع��ه��م ومن 
ق��ائ��م��ة، موؤكدا  ل��دي��ه��م م�����س��اري��ع 
اعمال  �سيدات  جمل�ض  دور  على 
وجمال�ض  خ��ا���ض  ب�سكل  عجمان 
���س��ي��دات االع���م���ال ع��ام��ة بتوفري 
برامج وفعاليات ت�سب يف تطوير 

اجلانب النظري واملهني لهن.
واعترب رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
وا�ستدامة  جن�����اح  ان  ع���ج���م���ان، 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 

ل��ل��م��ل��ت��ق��ي��ات وامل����وؤمت����رات وور����ض 
املجل�ض  اإدارة  زم����ق����ر  ال���ع���م���ل 
ال�سركات  مبكاتب  خا�ض  وطابق 

وامل�ساريع الكبرية.
ب����داي����ات يف  اأن م��ع��ر���ض  وق���ال���ت 
ن�سخته ال�ساد�سة يحظى مب�ساركة 
االع��م��ال حيث  �سيدات  نخبة من 
ورائدة  �سيدة   45 ف��ي��ه   ي�����س��ارك 
خمتلف  ي�������س���ت���ع���ر����س���ن  اع�����م�����ال 
امل��ن��ت��ج��ات م���ن م��الب�����ض ودخ����ون 
وم�سغوالت  واك�س�سوارات  وعطور 
ي�����دوي�����ة وم��������اأك��������والت وغ����ريه����ا 
جانب  اإىل  ه����ذا  امل��ن��ت��ج��ات،  م���ن 
حكومية  ج��ه��ات  م���ن  م�����س��ارك��ات 
يف  االجتماعية  اخل��دم��ات  ومنها 
ال�سارقة والقيادة العامة ل�سرطة 
العقابية  “املوؤ�س�سة  ع���ج���م���ان 
انيبل  وموؤ�س�سة  واال�سالحية” 
الدكتورة  وتوجهت   . املجتمعية 
اآمنة خليفة اآل علي بال�سكر لكافة 
الرعاة وو�سائل االعالم وحر�سهم 
�سيدات  م�������س���اري���ع  اب��������راز  ع���ل���ى 
االعمال كما وجهت الدعوة لكافة 
بعجمان  واملقيمة  املواطنة  اال�سر 
وباقي االم��ارات حل�سور املعر�ض 
والتي  ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف  وامل�������س���ارك���ة 
مت���ي���زت ه����ذا ال���ع���ام ب��ت��ن��وع كبري 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وور�ض  امل��ن��ت��ج��ات  يف 
م�سابقات  ت�����س��م  وال���ت���ي  ال��ع��م��ل 
و���س��ح��وب��ات وم�����س��اب��ق��ة ال��ط��ب��خ � 
���س��ي��ف ب���داي���ات وع���ر����ض االزي�����اء 
موؤكدة  الفعاليات.  م��ن  وغ��ريه��ا 
على وجود نقلة نوعية يف طبيعة 
م�سرية  املنتج،  ونوعية  امل�ساركة 
مظلته  حت��ت  ي�سم  املجل�ض  اإىل 
900 �سيدة اعمال من الع�سوات 
بدايات  رخ�سة  على  واحلا�سالت 
املعرو�سة  املنتجات  اأن  مو�سحة 
ب��اأج��ن��ح��ة امل��ع��ر���ض ت��ع��ك�����ض مدى 
احلرفية واملهنية ملنتجات �سيدات 
لتوؤكد  املنتجة  واال���س��ر  االع��م��ال 
االع���م���ال  ����س���ي���دات  اأن  ل��ل��ج��م��ي��ع 
باال�سواق  املناف�سة  على  ق����ادرات 
وامل�����س��اه��م��ة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف منو 

وتطور االقت�ساد املحلي.
وا�سافت ان املجل�ض حري�ض على 
تنويع خدماته ومنها منها رخ�سة 
ومبادرة  ل��ه��م  وم���ب���ادرة  ب���داي���ات 
ون�سرة  ال�سيدات  تو�سيل  خدمة 
“اليوم  وم��ع��ار���ض  وطنية  اأن��ام��ل 
التدريبي  وال��ربن��ام��ج  الواحد” 
���س��ن��ع ب���ي���دي وم�����ب�����ادرة ب���داي���ات 
ب��ال��دوائ��ر احلكومية  ���س��وب  ك��ويف 
باالإمارة ومبادرة  ريوقي، وكذلك 
وور���ض عمل عملية  دورات  تنفيذ 
وعلمية ت�ستهدف �سيدات االعمال 
مبا ميكنهن من تكوير وا�ستدامة 

م�ساريعهن والتو�سع فيها.

»نا�ضداك دبي« تطلق عقودا م�ضتقبلية على املوؤ�ضر العام ل�ضوق دبي املايل

•• دبي -وام:

رئي�ض  ك��اظ��م  عي�سى  �سعادة  ق��رع 
املايل  دب����ي  ����س���وق  اإدارة  جم��ل�����ض 
رئي�ض  ال��ف��ه��ي��م  ال����واح����د  وع���ب���د 
ام�ض  دب��ي  نا�سداك  اإدارة  جمل�ض 
لالحتفال  ال�سوق  افتتاح  جر�ض 
لعقود  دب��ي  نا�سداك  ت��داول  ببدء 
باملوؤ�سر  م��رت��ب��ط��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
امل��ايل يف خطوة  العام ل�سوق دب��ي 
للم�ستثمرين  نوعية  نقلة  متثل 
جديدة  اأدوات  ت��ق��دم  اأن��ه��ا  ح��ي��ث 
امل��ايل ثاين  دب��ي  �سوق  اأداء  لتتبع 
دول جمل�ض  اأ�سهم يف  �سوق  اأك��رب 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

من حيث قيمة التداول.
وع������ن ط����ري����ق ت���������داول ال���ع���ق���ود 
العام  امل���وؤ����س���ر  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
يتاح  اأن  ميكن  امل���ايل  دب��ي  ل�سوق 
االأوىل  ل���ل���م���رة  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ت�سم  جم��م��وع��ة  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
ال�سركات يف  اأب��رز  37 �سركة من 
ال�سرق االأو�سط واملدرجة يف �سوق 
العقارية  اإعمار  ومنها  املايل  دبي 
وب����ن����ك دب������ي االإ�����س����الم����ي ودب����ي 
ت����داول  دون  وذل�����ك  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
اأ�سهمها اأو العقود امل�ستقبلية على 

اأ�سهمها املفردة.
ل�سوق  ال����ع����ام  امل����وؤ�����س����ر  وي���ت���ت���ب���ع 
دب����ي امل����ايل ���س��رك��ات م��ت��ن��وع��ة يف 
قطاعات عدة من بينها العقارات 
واخلدمات امل�سرفية واالت�ساالت 

والتاأمني والنقل.
قيمته  م�����ن  امل�����وؤ������س�����ر  وارت������ف������ع 

يذكر اأن �سوق نا�سداك دبي للعقود 
امل�ستقبلية تعمل حاليا مع ثماين 
�سركات و�ساطة رائدة يف االإمارات 
و�سركتني  فيها  اأع�ساء  ب�سفتها 
ال�سوق وميكن  ن�سطتني ل�سناعة 
جلميع �سركات الو�ساطة املعتمدة 
ونا�سداك  امل�����ايل  دب����ي  ����س���وق  يف 
العقود  �سوق  ع�سوية  طلب  دب��ي 

امل�ستقبلية..
امل�ستثمرين  جلميع  مي��ك��ن  ك��م��ا   
ال������ذي������ن ي������ت������داول������ون االأ�����س����ه����م 
العق�ود  اأي�����س�����������������������ا  ي���ت���داول���وا  اأن 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع��ل��ى االأ���س�����������������ه��م يف 

نا�س�������داك دبي.
وتعقد نا�سداك دبي مناق�سات مع 
اإقليمية  اأخ��رى  مالية  موؤ�س�سات 
وع���امل���ي���ة ت���رغ���ب يف امل�������س���ارك���ة يف 
اإج������راء م��ق��ا���س��ة يف  اأو  ال����ت����داول 

ال�سوق.
نا�سداك  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در 
دب���ي اأط��ل��ق��ت ام�����ض اأي�����س��ا عقودا 
م���وؤ����س���ر �سوق  ع��ل��ى  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأب������وظ������ب������ي ل����������������الأوراق امل����ال����ي����ة 
التو�سع  م��ن  امل��زي��د  و�سيت�سمن 
للعقود  دب����ي  ن���ا����س���داك  ����س���وق  يف 
امل�ستقبلية اإطالق عقود م�ستقبلية 
�سي  اإ���ض  اإم  اأ�سهم  م��وؤ���س��رات  على 
اتفاقية  مب��وج��ب  االإق��ل��ي��م��ي��ة  اآي 
اأع��ل��ن عنها يف  ال��رتخ��ي�����ض ال��ت��ي 
�سهر اأكتوبر من العام املا�سي اإىل 
امل��زي��د م��ن العقود  اإط���الق  جانب 
املفردة  االأ���س��ه��م  على  امل�ستقبلية 
تاريخ  يف  اخل����ي����ارات  وم��ن��ت��ج��ات 

الحق.

األ������ف نقطة  ع���ن���د  االأ���س��ا���س��������������ي��ة 
اأع���ل���ى  اإىل   2003 ال�����ع�����ام  يف 
8485 نقطة يف  م�ستوياته وهو 
نوفمرب 2005 وي�سل حاليا اإىل 

3330 نقطة.
رئي�ض  كاظم  عي�سى  �سعادة  وق��ال 
امل�ستقبلية  ال��ع��ق��ود  اإط�����الق  اإن 
ع��ل��ى امل���وؤ����س���ر ال���ع���ام ل�����س��وق دبي 
اأحد التطورات االأكرث  املايل يعد 
االأ�سوق  يف  ح��دث��ت  ال��ت��ي  اأه��م��ي��ة 
ال�سنوات  خ���الل  دب���ي  يف  امل��ال��ي��ة 
االأخ���رية ومي��ث��ل خ��ط��وة ه��ام��ة يف 
ل�سوق  امل�سرتكة  اال�سرتاتيجية 

املتمثلة  دبي  ونا�سداك  املايل  دبي 
يف ت��ق��دمي جم��م��وع��ة اأو����س���ع من 
امل���ن���ت���ج���ات ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن من 

املوؤ�س�سات واالأفراد. 
امل�ستقبلية  ال��ع��ق��ود  اأن  واأو����س���ح 
ع��ل��ى امل��وؤ���س��رات ت��ع��زز م��ن املكانة 
بو�سفها  دب������ي  حت���ت���ل���ه���ا  ال����ت����ي 
امل��ال��ي��ة العاملية  ل��الأ���س��واق  م��رك��زا 
من  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة  ويق������دم 
اأن جتذب  ي��ن��ت��ظ��ر  ك��م��ا  ال��ف��ر���ض 
املزيد  حتديدا  امل�ستقبلية  العقود 
من  االأج��ن��ب��ي  اال�س������تثمار  م��ن 
تبحث  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  ال�سناديق 

17 عقدا م�ستقبليا على االأ�سهم 
قيمة  اإج�����م�����ايل  وب����ل����غ  امل�����ف�����ردة 
اأك��رث م��ن 500 مليون  ال��ت��داول 
دره���م ع��رب ت���داول م��ا ي��زي��د على 

2.5 مليون عقد.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ع���ب���د ال���واح���د 
الفهيم اإن اإطالق اأول منتجات “ 
نا�سداك دبي “ للعقود امل�ستقبلية 
جديدة  مرحلة  اليوم  للموؤ�سرات 
للعقود  ل�����س��وق��ه��ا  ال��ت��و���س��ع  م���ن 
االآن  ت���ق���دم  وال���ت���ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لتحقيق  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  ف��ر���س��ا 
اأرباح �سواء يف حالة هبوط املوؤ�سر 

عن حلول للتح����وط واال�ستثمار.
ن���ا����س���داك  اأن  ك����اظ����م  واأ�������س������اف 
دب����ي ت���ق���دم ع��ق��دي��ن ب�����س��ف��ة ربع 
امل�ستقبلية  العقود  �سمن  �سنوية 
ع��ل��ى امل���وؤ����س���ر ال���ع���ام ل�����س��وق دبي 
كابيتال  ����س���ع���اع  وت���ع���م���ل  امل������ايل 
ال�سيولة  لتوفري  لل�سوق  ك�سانع 
نا�سداك  ����س���وق  اأن  ..م���و����س���ح���ا 
امل�ستقبلية  للعقود  افتتحت  دب��ي 
بعقود   2016 ����س���ب���ت���م���رب  يف 
املفردة  االأ���س��ه��م  على  م�ستقبلية 
ل����ث����م����اين �����س����رك����ات م�����درج�����ة يف 
االإمارات وتو�سعت ال�سوق لت�سمل 

العام ل�سوق دبي املايل اأو ارتفاعه 
ال��راف��ع��ة املالية  واال���س��ت��ف��ادة م��ن 

لزيادة توظيف اأموالهم.
�ستعزز  دب��ي  نا�سداك  اأن  واأ���س��اف 
املايل  دب��ي  �سوق  م��ع  تعاونها  م��ن 
االإقليمية  ال��و���س��اط��ة  و���س��رك��ات 
دب����ي مركزا  ل��ت�����س��ب��ح  وال���دول���ي���ة 
ع��امل��ي��ا ح��ي��وي��ا الأن�����س��ط��ة م�ستقات 
االأ�سهم مبا فيها اأن�سطة التداول 

واملقا�سة.
م����ن ج���ه���ت���ه اأ������س�����ار ح����ام����د علي 
التنفيذي لنا�سداك دبي  الرئي�ض 
املالية  االأ����س���واق  جمتمع  اأن  اإىل 

هاما  دع���م���ا  ق�����دم  االإم����������ارات  يف 
لنجاح �سوق نا�سداك دبي للعقود 
و�ستوا�سل  االآن  حتى  امل�ستقبلية 
يف  املتعاملني  خمتلف  مع  العمل 
واالإدراك  ال��وع��ي  ل��رف��ع  ال�����س��وق 
منتجات  ب�������س���اأن  اأك������رب  ب�������س���ورة 
العاملني  بني  امل�ستقبلية  العقود 
امل�������ايل واجل���م���ه���ور  ال����ق����ط����اع  يف 
التزم  اإىل  م�����س��ريا  ع�����ام..  ب��وج��ه 
جمموعة  بتو�سيع  دب��ي  ن��ا���س��داك 
اأدوات اال�ستثمار املتطورة هذه يف 
من  امل�ستثمرين  لتمكني  �سوقها 

حماية ثرواتهم وزيادتها.

فاطمة ال�سراح رامي ح�سن اأحمد جاللحممد �سعد �سمري �ساهني الدكتورة اآمنة خليفة
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العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3462  عمايل جزئي
�سي  ب��ي  2-اي  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  �سيرتز  1-تريند   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
روث  /غ��الدي  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  للو�ساطه  انرتنا�سيونال 
ناقويتا دولور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )21808 درهم( وتذكرة عودةمببلغ )3000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
رقم ال�سكوى:mb171812859ae وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
2018/2/26 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11838  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سحارى حلزم الب�سائع جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/حممد نا�سر ح�سني �ساه حممد ح�سني �ساه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13737 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB179169563AE وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/2/25 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12267  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة النور�ض انرتنا�سيونال للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /احمد �سابر احمد �سوان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وقدره  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   46580( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 AE178514245MB:1400( درهم وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
بالقاعة:  �ض   09.30 ال�ساعة   2018/2/28 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11802  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الندى والنور ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �سعيد  مهنى  راغ��ب  املدعي /حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )36700 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB178925880AE وحددت لها 
 ch1.A.2 :جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/27 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/113  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فن التميز للمقاوالت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  بدير  بكر  /عمر  املدعي  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   52666( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb991483450ae وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة: ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  االأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/410  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سدف �سرو للعطالت وال�سفريات �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /فندق ميلينيوم بالزا - موؤ�س�سة فردية وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   580006.79(
املوافق 2018/2/27  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch2.E.22 بالقاعة:  ال�ساعة 10.30 �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8330  عمايل جزئي
جمهول  ����ض.ذ.م.م  االلكرتونيات  لتجارة  اأدن��ومت  1-عطاطره   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /مظهر عبا�ض طاهر ح�سني قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )38670 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB170801837AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000(
�ض   08.30 ال�����س��اع��ة   2018/2/19 امل���واف���ق  االث���ن���ني  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/1  دعاوى م�صتعجلة مدنية
عبيد  2-م���رمي  املطرو�سي  �سعيد  خلفان  عبيد  1-ب��دري��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
عبيد  /خلفان  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  املطرو�سي  �سعيد  خلفان 
عليك  اأق���ام  ق��د  �سالح  جعفر  مكي  ومي��ث��ل��ه:ط��ارق  امل��ط��رو���س��ي  �سعيد  خلفان 
بفر�ض حرا�سة ق�سائية على  ب�سفة م�ستعجلة  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت  والر�سوم  املطرو�سي  �سعيد  تركة عبيد خلفان 
 ch1.C.15:بالقاعة �ض   11.00 ال�ساعة   2018/2/27 املوافق  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1927  جتاري  كلي 

�ساندلري جمهول  املحكوم عليهما/1- ديفيد مارك جاك�سون 2-روب��ريت ويالمي  اىل 
بتاريخ 2017/12/28  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  حمل االقامة نعلنكم 
املدعي  بالزام  اوال  ذ.م.م  التجارية  كورودك�ض  ل�سالح/�سركة  اعاله  املذكورة  الدعوى 
من  �سنويا   %9 وف��ائ��دة  دره���م   )512.042( م��ق��داره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ان  عليها 
تاريخ:2017/8/29 وحتى متام ال�سداد - ثانيا:بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية 
مبلغ مقداره )221.332( درهم وفائدة 9% �سنويا من تاريخ:2017/8/29 وحتى متام 
الف درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ  بالر�سوم  املدعي عليهما  ثالثا:والزمت   - ال�سداد 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/78 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-جريت �ستون الدارة املن�ساأت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:حممد  ���ض.م.ع  للمرطبات  التنفيذ/دبي  طالب  ان  مبا  االقامة 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى 
ب��ه وق���دره )26845.2( دره���م  اىل  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/109 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  دونر كباب جي ال تي  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/نوادر لال�ستثمار �ض.ذ.م.م  قد اأقام عليكم الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة  2- ب�سحة  او خزينة  التنفيذ  )1373110( درهم اىل طالب 
الدعوى.وعليه فان  �سند  �سبتمرب 2015  املوؤرخة 21  االتفاقية  ونفاذ 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/55  ا�صكالت جتاري
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:1850/2017 لوقف االجراءات التنفيذية

طالب االإعالن:م�ست�سكل:بطي عبداهلل بن دروي�ض الفال�سي
املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سدهما:1- مازن رفعت عجمي 2- موؤ�س�سة التنمية لالعالم  

جمهول حمل االقامة
مو�سوع االعالن:

ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/2/21  االربعاء  يوم  بانه قد حتددت جل�سة  نعلنكم 
والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف  اال�سكال اعاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/576  ا�صكالت جتاري
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2016/74 تنفيذ جتاري

لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�ست�سكل:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1- �سركة روبا�ست للمقاوالت دبي ذ.م.م
جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/2/21  االربعاء  يوم  بانه قد حتددت جل�سة  نعلنكم 
والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف  اال�سكال اعاله  للنظر يف   ch1.C.15:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/222  ا�صكالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:423/2015 تنفيذ عقاري

 لوقف االجراءات التنفيذية
طالب االإعالن:م�ست�سكل:بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع

�ساليندرا   -2 رام�سنداين  رام�ساند  هار  مانو  �سدهم:1-  اعالنه:امل�ست�سكل  املطلوب 
رغواين 3- حممد ر�سيد يو�سف حممد ر�سيد جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة ي��وم االح��د امل���واف���ق:2018/2/25 ال�����س��اع��ة:11:00 �ض 
ويف  ح�سورها  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله  اال�سكال  يف  للنظر   ch1.A.5:بالقاعة

حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2  تنفيذ عقاري   

التنفيذ/ املنفذ �سده/1- هوو يونفري�سال املحدودة  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب  اىل 
جان كلود انطوان ا�ستري

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2014/461 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2016/11/20   
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1597710( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

2- بطالن عقد البيع مو�سوع الدعوى املوؤرخ يف:2010/12/7 .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/10291  عمايل  جزئي 
���ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة  اىل املحكوم عليه/1- خمزن كاردينال لالدوية 
الدعوى  يف    2017/12/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ديبا جاياكري�سنان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )55294( درهم وتذكرة عودة اىل وطنها عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ 
املدعي  والزمت  اخر  التحقت بخدمة �ساحب عمل  )2000( درهم ما مل يكن قد 
عليها بامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/10678  عمايل  جزئي 
امل��دع��ي/ ان  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ���س��ال��ون �سن �ساين لل�سيدات  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
وجيهه اح�سان نفيد ح�سني قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:0000 احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع 
الدعوى باحالة الدعوى اال�سلية للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق االثبات القانونية مبا فيها 
القرائن وال�سهود انها قات ب�سداد م�ساريف االقامة للمدعي عليها وقيمتها و�سرحت للمدعي 
بدئه و�سرحت  تاريخ  ا�سبوعني من  ينتهي منه خالل  ان  وعلى  الطرق  ب��ذات  ذلك  نفي  عليها 
للطرفني باعالن او اح�سار �سهودهما للجل�سة املحددة وابقت الف�سل يف امل�سروفات ، وحددت 
 ch1.B.10:املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق:2018/2/28 ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
املدعي  وكلفت  الن�سر  طريق  عن  التمهيدي  باحلكم  عليها  املدعي  اع��الن  مع  املدعية  ل�سهود 

بتنفيذه ومع مد اجل التحقيق لتلك اجلل�سة. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12720  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هايل للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدالرحمن  ام��ني  كمال  /احمد  املدعي  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
 MB990089955AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2018/2/21 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة 
الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11370  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-زاهد منها�ض خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  قوري�ض  حممد  علي  /اعجاز  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16800 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB178219872AE وحددت لها 
ادارة الدعوى  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2018/2/28  جل�سة يوم االربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12510  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ايليا لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /�سادق علي �سدف علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23508 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB179078152ae وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/2/19 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة: 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4134  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- ي��ورو م��ارت �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا 
الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  �سانتو�ض   ابيا�ض  التنفيذ/انطوين  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2600( 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )450(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2357  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة ال�سوار للنقل العام ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام  عليك  التنفيذ/مهران حممود بدوية  قد  ان طالب  االقامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)13585.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )1144( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/216  تنفيذ عمايل 

والواقية  ال��ع��ازل��ة  امل���واد  لتجارة  غلوبال  ام  ام  ام  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
خالد  التنفيذ/معراج  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م 
منور ح�سني  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4919( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )624( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/90  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- كراج ال�ساحل الغربي �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اجمد علي حممد تاج  قد اأق��ام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5586( 
او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )677(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1930 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  حممود زيدان حممد حممد جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك  قد  �سلقامي   ن�سات حممد  التنفيذ/ح�سانني  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7920( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1968 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-عبداحلميد حممد منجالور 2- حممد حبيب اهلل حممد 
ا�سماعيل جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب  اب��وب��ك��ر ���س��دي��ق  ���س��ري��ف 3- 
التنفيذ/موؤ�س�سة الغرير الدولية لل�سرافة ملالكها عبداهلل احمد ماجد الغرير 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن   ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي 
املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع تعوي�ض موؤقت املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )21442(
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/208 تنفيذ جتاري

ال�����س��دادي جمهول حمل  احمد  ���س��ده/1-ع��م��ار عمر حممد  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ار بي ام لتاجري ال�سيارات ذ.م.م قد اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )63844( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/218 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-الهام علي يعقوب جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ����ض.م.ع  ال��ه��الل  التنفيذ/م�سرف 
وق��دره )1086560.26(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/390 تنفيذ جتاري
جمهول  اخلتال  مبارك  ف��ريوز  ا�سماعيل  �سده/1-ابراهيم  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف ابوظبي اال�سالمي �ض.م.ع 
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )479109( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/373 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-كي ار ا�ض لل�سيافة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/املدينة للتغليف �ض.ذ.م.م وميثله:علي ا�سماعيل 
امل��ذك��ورة اعاله  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك  اب��راه��ي��م اجل��رم��ن ق��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )75173( درهم  اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/413 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1-بو�ستيك �ض.ذ.م.م 2- راجيف باندي �سوريندرا باندي - 
عن نف�سه وب�سفته �سريك واملدير املخول ل�سركة بو�ستيك �ض.ذ.م.م و�سامن 
التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  امل�سرفية  لل�ستهيالت 
ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني قد اأقام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)1586017( درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/412 تنفيذ جتاري

���ض.ذ.م.م 2-فادي  ال�سامي للتموين باملواد الغذائية  اىل املنفذ �سده/1-املطبخ 
ال�سامي  املطبخ  ل�سركة  بالتوقيع  املخول  املدير  وب�سفته  نف�سه  عن  ن��دم  نبيل 
حمل  جمهول  للت�سهيالت  �سامن  وكفيل  ����ض.ذ.م.م  الغذائية  ب��امل��واد  للتموين 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلو�سني  ظبيك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1126255( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن قرار بالتنفيذ 

يف الدعوى رقم 2017/3694 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-�سركة الفالح واي للزجاج واملرايا �ض.ذ.م.م 2- ابوبكر 
موالدوكام ح�سن كوتي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة 
انرتبال�ست املحدودة وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن نعلنكم بانه 
مت احلجز على اموالكم اخلا�سة يف احلجز التحفظي رقم:125/2017 وفاء 
للمبلغ املطالب به وقدره )226694( درهم وتقرر حتويل احلجز التحفظي 
اىل حجز تنفيذي يف ملف رق����م:3694/2017 وذل��ك للعلم مبا ج��اء ونفاذ 

مفعوله قانونا بناء على قرار قا�سي التنفيذ.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/401 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  بلو�سومز  �سريي  �سده/1-مطعم  املنفذ  اىل 
���ض.ذ.م.م وميثله:علي  للتغليف  التنفيذ/املدينة  ان طالب  االقامة مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�سماعيل 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18701( درهم  اىل طالب 
االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/353 تنفيذ جتاري

املنفذ ���س��ده/1-ف��را���ض يو�سف ج��ربان جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  اليون�ض قد  التنفيذ/احمد راتب �سوكت  ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )25388( 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2445  ا�صتئناف عمايل    

يو�سف جمهول  عا�سم عبداملطلب عبدالعاطي   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ���س��رك��ة دام����اك ال��ع��ق��اري��ة ������ض.ذ.م.م 
ق��د ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2017/110 ع��م��ايل كلي 

بتاريخ:2017/12/21     
وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2018/2/26 ال�ساعة 11.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/544  ا�صتئناف مدين 
اىل امل�ستاأنف �سده/1- حممد حممود حممود ح�سنني جمهول حمل االقامة 
املذكورة  الدعوى  اقام  قد  العبدي  عبيد  علي  �سلطان  امل�ستاأنف/احمد  ان  مبا 
باحالة  امل��و���س��وع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
البينه  ذل��ك  يف  مب��ا  االث��ب��ات  ط��رق  بكافه  امل�ستاأنف  ليثبت  للتحقيق  ال��دع��وى 
ال�ساحنه مو�سوع  ت�سليمه  امل�ستاأنف �سده على  اتفق مع  انه  وقرائن االح��وال 
التداعي ليتوىل ت�سغيلها من خالل �سركة اللبيب للنقليات التي يعمل بها على 
ان ي�سلمه ارباحها وللم�ستاأنف �سده النفي بذات الطرق وحددت لها املحكمة 

جل�سة يوم اخلمي�ض   املوافق:2018/2/22 ال�ساعة. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/492  ا�صتئناف عقاري    

حمل  جمهول  بري�سكوت  باتريك  ول��ي��ام  بيرت   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / را�سيلي كارويل ربيكا بري�سكوت وميثله:جابر 
را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
ب��ت��اري��خ:2017/10/29  وح��ددت لها جل�سه  رق��م 2017/464 عقاري كلي 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/3/6 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/977  ا�صتئناف مدين    

ق���ادر جم��ه��ول حم��ل االقامة  امل�ستاأنف ���س��ده/ 1-ط����ارق ع��زي��ز غ��الم  اىل 
قد  ����ض.ذ.م.م  املعادن  �سكراب  لتجارة  اال�سيوي  الدليل   / امل�ستاأنف  ان  مبا 
ا���س��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2016/421 م��دين كلي 
بتاريخ:2017/7/17  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2018/2/22 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1854  ا�صتئناف جتاري    

ب�سفته  ن��اري��ن��دا���ض  ارج��ون��د���ض  عليم�سانداين   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
االقامة  حمل  جمهول  الثالثة  عليها  للمدعي  مدير  وب�سفته  ال�سخ�سية 
مبا ان امل�ستاأنف / �سركة ايدمرك التجارية �ض.ذ.م.م  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1621 جتاري جزئي بتاريخ:2017/9/30  
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2018/2/20 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/225  ا�صتئناف تظلم جتاري    
الكهروميكانيكية  ل��الع��م��ال  ك��ن��رتول��ز  ف��رات��ي��ك  ان   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
�ض.ذ.م.م 2-�سوندار ماتان عن نف�سه ب�سفته �سريك واملدير املخول بالتوقيع عن 
�سركة ان فراتيك كنرتولز لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م وكفيل �سامن 
للت�سهيالت امل�سرفية جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي 
الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2017/377 تظلم جتاري بتاريخ:2017/10/2     
م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2018/3/14 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/224  ا�صتئناف تظلم جتاري    

 - بيات  بيات حممد بن  2- امل حممد  العاملية  الزهور  امل�ستاأنف �سده/ 1- علبة  اىل 
عن نف�سها وب�سفتها مالكة لعلبة الزهور العاملية وكفيله �سامنه للت�سهيالت امل�سرفية 
وكفيل  العاملية  الزهور  لعلبة  مدير  وب�سفتها  نف�سه  عن  حمود  علي  حممد  ب��الل   -3
�سامن للت�سهيالت امل�سرفية جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي 
�ساملني  زاي���د  ومي��ث��ل��ه:ن��وال  ال�سويدي  خليفة  اح��م��د  قانونا/نا�سر  وميثلها  الوطني 
ظبيك احلو�سني  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/350 تظلم جتاري 
بتاريخ:2017/10/2 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2018/3/14 ال�ساعة 17.30 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

       اإعادة اإعالن  بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/1617  احوال نف�س م�صلمني

اىل املدعي عليه / 1- حممد عبداهلل حممدي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
لل�سرر  تطليق  دع��وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  حممد  فوزية 
والهجران واثبات احل�سانة ونفقة االبناء. وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�ض املوافق  
2018/2/22   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )7( يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف 
منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2012  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- تريا�سريت�ض جلف جمهول حمل االقامة مبا ان 
ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  �سابا قد  ابراهيم  �سابا  امل�ستاأنف /حميد 

بالدعوى رقم 931/2017 عمايل جزئي بتاريخ:2017/10/25     
 10.00 ال�ساعة   2018/2/22 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2017/85 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- حممد كا�سيف جافيد حممد جمهول حمل االقامة مبا ان 

طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع
وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين.

�سكنية  �سقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�سة  ام��وال��ك��م  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
مبنطقة:الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض:33 - رقم املبنى:1 - ا�سم املبنى:جولد 
كري�ست فيوز 2 - رقم العقار:1903 - رقم الطابق:19 - امل�ساحة:100.64 مرت 
مربع ، وفاء للمبلغ املطالب به )2.141.156( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2015/24 بيع عقار مرهون

حمل  جمهول  م��ورت��ى  م��ورت��ى  موتو�ساتيا  اجن��ا  جني�ض  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري
وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين.

�سكنية  �سقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�سة  ام��وال��ك��م  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
مبنطقة:برج خليفة - رقم االر�ض:168 - ا�سم املبنى:لوفت�ض تي وي�ست - رقم 
، وف��اء للمبلغ  امل�ساحة:82.14 مرت مربع  الطابق:15 -  ال��وح��دة:1504 - رقم 

املطالب به )1440000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2017/204 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �سده/1- برافني �سرياز جافيد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك دبي التجاري )فرع( 

وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين.
ن��ع��ل��ن��ك��م ب���ان���ه مت احل���ج���ز ع��ل��ى ام���وال���ك���م اخل���ا����س���ة وه����ي ع���ب���ارة ع���ن عقار 
مبنطقة:مر�سى دبي - رقم االر�ض:106 - رقم ال�سقة:602 - امل�ساحة:113.58 
املبلغ  املبنى:ترايدنت جراند ريزيدن�ض - وذلك يف حدود  ا�سم   - الطابق:6   -

املنفذ به ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12254 بتاريخ 2018/2/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2017/48 بيع عقار مرهون

ان  االقامة مبا  فينو جوبال جمهول حمل  ابوريدي  دار  �سده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع

وميثله:من�سور عبداهلل حممد احمد الزرعوين.
ق���ررت حمكمة دب��ي االب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2018/2/12 اع��الن��ك��م ل�����س��داد قيمة 
ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خالل  دره��م   )3.337.500( وقدرها  املطالبة 
املادة  لن�ض  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واال  اعاله  التنفيذ 
295 من قانون االجراءات املدنية )نوع العقار:ار�ض - املنطقة:ند ح�سة - رقم 

االر�ض:96 - م�ساحة العقار:369.71 مرت مربع( .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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متى نقي�صه؟
مع التقدم يف ال�سن، يزداد خطر ارتفاع �سغط الدم. ملا كانت امل�سكلة تتطّور بال اأعرا�ض 
خالل  اخلم�سني  وحتى  االأرب��ع��ني  عمر  م��ن  ب���دءاً  �سغطك  تقي�ض  اأن  فيجب  وا�سحة، 
اأن يعطي ارتفاع ال�سغط احلاد بع�ض  اأو لدى ال�سيديل. لكن ميكن  الزيارات الطبية 
احلالة، من  بوترية متزايدة. يف هذه  املتكّرر  ال�سداع  بينها  التحذيرية، من  املوؤ�سرات 

االأف�سل اأن ت�ست�سري الطبيب املعالج.

ماذا يح�صل اإذا اختّل معدل ال�صغط؟
يف عيادة الطبيب اأو يف ال�سيدلية، قد يرتفع ال�سغط فوق النطاق الطبيعي ب�سبب 

القلق الذي يرافق اال�ست�سارة الطبية. لذا يطلب الطبيب من املري�ض اأن يقي�ض 
�سغطه جمدداً يف املنزل و�سط جو هادئ. يف هذه احلالة، ميكن اأن ي�ستعمل اأداة 

قيا�ض ال�سغط التي ي�سهل ا�ستعمالها، اأو فح�ض هولرت الذي يقي�ض ال�سغط 
كل 15 اأو 30 دقيقة خالل 24 �ساعة.

ما اأف�صل طريقة لقيا�صه؟
يختلف �سغط الدم بح�سب االأيام واالأوق��ات. لذا يطلب االأطباء قيا�ض 

طوال  ال�سغط 

قبل  امل�ساء  ويف  الفطور  قبل  ال�سباح  يف  كامل،  اأ�سبوع  خ��الل  اأو  متالحقة  اأي��ام  خم�سة 
ذراع��ك على  وم��ّدد  كر�سي  اجل�ض على  املنا�سب،  بال�سكل  ال�سغط  لقيا�ض  النوم.  موعد 
طاولة اإذا كانت اأداة قيا�ض ال�سغط مزودة ب�سريط �ساغط اأو �سعها على م�ستوى القلب 
اإذا كانت االأداة تو�سع حول املع�سم. للح�سول على اأف�سل نتيجة، يجب اأن تاأخذ يف كل 

دقيقتان مرة ثالثة قيا�سات  بينها  تف�سل  متالحقة 
ت�سخي�ض وت���دّون���ه���ا.  ت����اأّك����د  اإذا 

�سغط  ارت��������ف��������اع 
�سيقّرر  ال�����دم، 
ال����ط����ب����ي����ب 
اإيقاع قيا�ض 
 : ل�سغط ا
ُيقا�ض  قد 
�ستة  ك����ل 
اأو  اأ����س���ه���ر 

كل �سهر.

هل ميكن عك�ض 
ارتفاع ال�صغط؟

�سغط  تخفي�ض  مي��ك��ن 
ال�����دم ب���درج���ة ك��ام��ل��ة عرب 

تطبيق قواعد معينة.
ممار�سة  م��ن��اف��ع  ال���درا����س���ات  ت��ث��ب��ت   
اليوم،  20 دقيقة يف  ن�ساط ج�سدي طوال 

مبعدل ثالث مرات اأ�سبوعياً.
واالإق���الع عن  ال��وزن  فقدان  اال�ستفادة من   كذلك ميكن 
التدخني. حني يكون ارتفاع ال�سغط خفيفاً، ميكن جتنب اأخذ 
النا�ض  املقاربة  تاأخري هذه اخلطوة. لكن تفيد هذه  اأو  االأدوي��ة 

حتت عمر االأربعني واأولئك الذين ال ياأخذون عالجاً.

امللح يرفع ال�صغط
6 ملغ من امللح يومياً. لكن  اأكرث من  يو�سي اخل��رباء بعدم ا�ستهالك 
كافة: خبز،  امل��اأك��والت  يف  امللح موجود  الأن  العتبة  ه��ذه  نتجاوز  اأن  ي�سهل 

حلوم مرّبدة،
 اأجبان، مرق، معّلبات، اأطباق جاهزة...

 يف هذا املجال، اأ�سارت درا�سة حديثة اإىل اأن فائ�ض امللح يزيد خطر االإ�سابة بحوادث 
قلبية ووعائية لدى امل�سابني بارتفاع �سغط الدم ح�سراً. ال بد من التاأكد من هذه 

النتائج على املدى الطويل.
 وملا كان معظم االأ�سخا�ض ي�ساب بارتفاع ال�سغط بعد عمر اخلام�سة وال�ستني، فمن 

االأف�سل اأن يكت�سب جميع النا�ض عادات �سليمة قبل ال�سعور بالقلق.

ينعك�ض  الأط���ب���اء،  بح�صب 
الدماغ  يف  ال��دم  تدفق  �صعف 
هي  ما  التفكري.  مهارات  على 
ت��داع��ي��ات ذل���ك، وه��ل هناك 
هذا  من  للحّد  فاعلة  خطوات 
التاأثري؟ واإىل اأي مدى ت�صاهم 
الإ�صابة  يف  القلب  اأم��را���ض 

بالزهامير؟

يرت�صخ ارتفاع �صغط الدم يف معظم احلالت ب�صكل �صامت، ويجهل 25% من النا�ض اإ�صابتهم بهذه امل�صكلة.

تعلم كيف ت�ضيطر على �ضغط دمك

مثل بقية مناطق اجل�سم، ميكن اأن يوؤثر التقدم يف ال�سن 
متوقعاً  ال��ت��ب��اط��وؤ  ه��ذا  معظم  ي��ك��ون  ال��دم��اغ.  وظيفة  يف 
وميكن َن�ْسبه اإىل اآثار ال�سيخوخة الطبيعية. لكن عندما 
ويتحّول  متزايد  ب�سكل  مبهمة  التفكري  م��ه��ارات  ت�سبح 
ذات��ه، قد يرت�ّسخ تدريجاً  اأ�سلوب حياة بحد  اإىل  الن�سيان 

�سكل مبكر من اخلرف: اإنه ال�سعف االإدراكي املعتدل.
من الطبيعي اأن نربط بني هذه التغريات وبداية مر�ض 
ال��زه��امي��ر. ل��ك��ن مي��ك��ن ل���وم م�����س��اك��ل ت��دف��ق ال����دم اأي�ساً 

ث��ل��ث حاالت  ارت��ب��اط  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  اإذ )ت�����س��ري 
اخلرف االإجمالية، حتى تلك التي تدخل يف 

بح�سب  وعائية(،  بعوامل  الزهامير،  خانة 
الدكتور األربت هوفمان، رئي�ض ق�سم علم 
االأوبئة يف كلية )تي. اإت�ض. ت�سان لل�سحة 

العامة( التابعة جلامعة هارفارد.

القلب والدماغ
الت�سلب  ال��وع��ائ��ي��ة  امل�����س��اك��ل  ت�سمل 

الدهنية  ال�سفائح  )تراكم  الع�سيدي 
يف ال�����س��راي��ني( وت�����س��ّل��ب ال�����س��راي��ني مع 

اأن هاتني  امل��ع��روف  ال�����س��ن. م��ن  ال��ت��ق��دم يف 
احل��ال��ت��ني ت��وؤث��ران يف اأم��را���ض ال��ق��ل��ب. كذلك 

بوظيفة  ن��ف�����س��ه��ا  اجل�����راح�����ات  ُت�������س���ّر  اأن  مي���ك���ن 
ال��ذي يكون غنياً  ال��دم  التاأثري يف كمية  ال��دم��اغ عرب 

باالأوك�سجني ويغذي اخلاليا الدماغية.
وا���س��ع��ة من  م�ساحات  دم��اغ��ي��ة، مت��وت  وق���وع جلطة  عند 
دماغي  �سريان  يف  التخرث  يوقف  حني  الدماغي  الن�سيج 
الفوري  الت�سرر  اإىل  باالإ�سافة  ف��ج��اأًة.  ال��دم  تدفق  كبري 
ثالثة  كل  من  �سخ�ض  ي�ساب  الدماغية،  اجللطة  ب�سبب 

ناجني باخلرف يف نهاية املطاف.
ان�����س��دادات ب�سيطة يف  تنجم االإ���س��اب��ات االأق���ل ح��دة ع��ن 
اأوعية �سغرية تقع يف عمق الدماغ، علماً اأن هذه اجللطات 
ال�سامتة اأكرث �سيوعاً من اجللطات الوا�سحة بع�سر مرات 
اأو ع�سرين مرة. ويزيد ال�سرر املجهري الذي ُتخّلفه هذه 

احلالة خطر االإ�سابة باخلرف يف وقت الحق.
قد ميّهد اإ�سعاف االأوعية الدموية ب�سبب تراكم ال�سفائح 
ملر�ض الزهامير اأي�ساً. يكون تراكم الروا�سب الربوتينية 
املعروفة با�سم )بيتا اأميلويد( )موؤ�سر على املر�ض( نتيجة 
يعني  ما  ال��دم،  ان�سياب  نق�ض  االأطباء  ي�سّميه  ملا  مبا�سرة 
عدم تلّقي الدماغ كمية كافية من الدم على املدى الطويل. 
حتديد  اإن  هوفمان  يقول  كلها،  التداخالت  ه��ذه  ب�سبب 
اختالفات بارزة 
ب����������ني 

الزهامير واخلرف الوعائي لي�ض اأمراً منطقياً.

التغلب على عوامل اخلطر
كما نفعل للحفاظ على �سحة القلب، ال بد من تقلي�ض 
خماطر اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية حلماية القدرات 
ج�سدية  متارين  ممار�سة  املقاربة  ه��ذه  ت�سمل  املعرفية. 
منتظمة، واالإقالع عن التدخني، والتحكم مبعدالت �سكر 

بحمية  واالل��ت��زام  ال��ك��ول�����س��رتول،  وم�ستويات  ال���دم 
�سحية، واحلفاظ على وزن �سحي.

اأن ي��راق��ب امل��ري�����ض �سغط  م��ن ال�����س��روري 
دمه، ال �سيما يف منت�سف العمر، الأنه �سبب 
رئي�ض للجلطات الدماغية. ُيقال اأي�ساً اإنه 
يف  ال�سغرية  االإ�سابات  ن�سوء  على  يحّفز 
الدماغ. قد تبطئ  داخل  البي�ساء  امل��ادة 

الوظيفة  فقدان  وُت�سّرع  التفكري  وت��رية  االإ���س��اب��ات  ه��ذه 
املعرفية الذي يرافق الزهامير.

نزعة واعدة
ي��رتاف��ق ال���راب���ط ال��ق��ائ��م ب��ني ���س��ح��ة ال��ق��ل��ب والوظيفة 
املعرفية مع ناحية اإيجابية. ت�سري درا�سات �سكانية كربى 

ج���رت يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا اإىل ت��راج��ع حاالت 
الزهامير اجلديدة واأ�سكال اأخرى من اخلرف يف اآخر 30 

�سنة.
بالتقدم  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  تف�سري  ميكن  ه��وف��م��ان،  بح�سب 
الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  احلا�سل يف عالجات 

خالل الفرتة نف�سها، 
الدم والكول�سرتول وال�سكري،  ارتفاع �سغط  مبا يف ذلك 
بتح�سني  اأي�����س��اً  ترتبط  ق��د  ال��ع��الج��ات  تلك  اأن  يعني  م��ا 

�سحة الدماغ.
الذاكرة  اأداء  يف  امل��ع��ت��دل  االإدراك������ي  ال�����س��ع��ف  ي��وؤث��ر 
والقدرة  امل�ساكل  ح��ل  وم��ه��ارات  االنتباه  وم�ستوى 

على العي�ض ب�سكل م�ستقل.
يف ما يلي بع�ض الطرائق للتمييز بني ذلك ال�سعف 

وال�سيخوخة الطبيعية.

ال�صيخوخة الطبيعية
اإ���س��ايف حل��ل امل�ساكل  حت��ت��اج اإىل ب���ذل جم��ه��ود ف��ك��ري 

اليومية. لكنك ت�ستطيع فعل ذلك من دون م�ساعدة.
حتتاج اإىل بذل جهود اإ�سافية لتجاوز التحديات اليومية 
اأو  ج��دي��د،  ه��ات��ف  وا�ستعمال  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وؤون  اإدارة  مثل 

التنقل من مكان اإىل اآخر.
 لكن ميكنك تنفيذ هذه املهام وحدك.

بع�ض  ت�����س��ع  وق���د  ال��ك��ل��م��ات،  اأو  االأ���س��م��اء  اأح��ي��ان��اً  تن�سى 
االأغرا�ض )مفاتيح، حمفظة( يف غري مكانها.

ال�صعف الإدراكي املعتدل
يت�سّتت تفكريك لدرجة اأنك ت�ستطيع اإمتام مهمة واحدة 

يف كل مرة، وقد حتتاج اإىل طلب امل�ساعدة حلل امل�ساكل.
حتتاج اإىل حتفيز اأو توجيه للقيام باملهام ال�سعبة، وتبداأ 

بطلب امل�ساعدة الإمتامها.
ت��ن�����س��ى دوم�����اً االأ����س���م���اء اأو ال��ك��ل��م��ات رغ����م ت���ذك���ريك بها 
با�ستمرار، وتن�سى حمادثات كاملة وت�سع االأغرا�ض دوماً 

يف غري مكانها.

�صعف تدفق الدم يف الدماغ يوؤثر على مهارات التفكري

رابط بني اأمرا�ض القلب.. و�ضحة الدماغ

طـــــــــــــب
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الفيلم  تر�سح  بخرب  �سمعَت  بعدما  �سعرَت  مباذا  • اأواًل، 
ل��الأو���س��ك��ار، وه��ل ت��واف��ق على م��ا قالته ري��ت��ا ح��اي��ك باأنه 

)عر�ض وطني(؟
- ال �سك اأنه عر�ض وطني، اإذ اإنها املرة االأوىل التي يرت�سح 
فيها فيلم لبناين جلائزة االأو�سكار. )�سغلة عظيمة كتري(، 
واأنا �سعيد جداً والفرحة ال ت�سعني ب�سراحة، خ�سو�ساً اأن 

الفيلم من بطولتي.

ي�سكل  )االأو���س��ك��ار(  اإىل  الفيلم  و���س��ول  اأن  ت��رى  ه��ل   •
حافزاً لتتحول ال�سينما اللبنانية اإىل �سناعة؟

اأن نبداأ التفكري يف  اآم��ل ذل��ك، اأمتنى  اأع��رف. لكنني  - ال 
اإن �ساء اهلل تكون  امل�ستوى، ولكن  اأف��الم على هذا  تقدمي 
بادرة خري لل�سينما، كي نفكر بجدية يف حتويل ال�سينما يف 

لبنان اإىل �سناعة، واأال يقت�سر االأمر على املبادرات 
مب�ستوى  ل��ب��ن��اين  فيلم  وج���ود  الأن  ال��ف��ردي��ة، 

)ق�سية رقم 23( يوؤكد اأنه ال ينق�سنا �سيء 
الأن تتحول ال�سينما اللبنانية اإىل �سناعة.

اأف�سل  جلائزة  مر�سحة  اأفالم   5 • هناك 
كم   ،)23 رق��م  )ق�سية  بينها  اأجنبي  فيلم 

ميلك االأخري احلظ خلطف اجلائزة؟
االأف���الم  ع��ن  اأع����رف �سيئاً  ب�����س��راح��ة، ال   -

ال��ب��اق��ي��ة ك���ي اأع���ط���ي راأي�����ي ف��ي��ه��ا، ول��ك��ن من 
اأن  تبدو  العاملية،  ال�سحافة  يف  ُين�سر  ما  خ��الل 
جداً  ك��ب��رية   )23 رق���م  )ق�سية  فيلم  ح��ظ��وظ 

تابعوا  عليها  القيمني  الأن  باجلائزة،  للفوز 
اأك���رث و���س��اه��دوا االأف����الم كلها، 

وبح�سب ما ُيكتب 

اأنا اأتاأمل خرياً، وب�سراحة اأنا متفائل كثرياً.

23( للعاملية وح�سوله على  • و�سول فيلم )ق�سية رقم 
االأو�سكار، هل يفتح الباب اأمامكم كممثلني للو�سول اإىل 

ال�سينما العاملية؟
 - طبعاً )م�ض بعيدة(... فقد يقودنا اإىل العاملية بالفعل 
لو بنينا عليه. عندما ينال الفيلم جائزة )اأو�سكار( فهذا 

يعني اأننا جميعاً فزنا باجلائزة.
 َمن يرد التعامل معنا وَمن يرد اأن ي�ستغل معنا ف�سيفعل 
ذل����ك م���ن خ����الل ف��ي��ل��م )ق�����س��ي��ة رق����م 23( ال�����ذي نال 
االأو�سكار بف�سل املمثلني والن�ض واالإخ��راج. العمل واحد 
فزنا  كلنا  اأن��ن��ا  �سيعني  باالأو�سكار  وف���وزه  متكامل،  كامل 
باالأو�سكار. وال �سك اأن العني �س�)تتفّتح( 

علينا اأكرث.

جتربتك  يف  ت��رّك��ز  مل���اذا   •
اأكرث  ال�سينما  على  كممثل 

من الدراما التلفزيونية؟
ل ال�سينما  - ب�سراحة اأف�سّ
على الدراما التلفزيونية. 
ل�سُت بعيداً عن التلفزيون، 
ول���ك���ن ت�����س��وي��ر ال����درام����ا 
وقتاً  يتطّلب  التلفزيونية 
ت�سوير  اأم���ل���ك���ه.  ال  ك���ب���رياً 
اأ�سهر   3 اإىل  يحتاج  امل�سل�سل 
اأو 4 اأ�سهر بينما 

الفيلم تراوح فرتة ت�سويره بني �سهر و40 يوماً، ولذلك 
فاإن توجهاتي �سينمائية اأكرث منها تلفزيونية.

كيف  م�سر.  يف  املا�ض(  )ت��راب  فيلم  ت�سوير  با�سرَت   •
تتحدث عن اأجواء الفيلم؟

الباب  ال�سينما امل�سرية من  واأن��ا دخلُت  - االأج��واء رائعة، 
العري�ض، الأن املخرج مروان حامد رائع وعظيم، وي�ساهي 
اأن  كما  ع��ن��ه��م...  م�ستوى  ي��ق��ّل  وال  العامليني،  املخرجني 
وهي  وخارجها،  م�سر  يف  جمياًل  �سدى  ح�سدْت  الرواية 
اإىل فيلم  اأحمد مراد التي حُتّول  الثالثة للكاتب  الرواية 
م�ساألة  اإنها  و)فرتيجو(.  االأزرق(  )الفيل  بعد  �سينمائي، 
اإيّل، الأنني اأخطو اأوىل خطواتي يف م�سر  مهمة بالن�سبة 

بفيلم بهذا امل�ستوى.

تتاألق  اأن  قبل  العاملية  ال�سينما  يف  �ستتاألق  اأنك  يبدو   •
يف ال�سينما امل�سرية؟

ال�سينما  عن  �ساأناً  تقّل  ال  امل�سرية  ال�سينما  اأن  �سك  ال   -
العاملية، واأنا اعتربُت نف�سي عاملياً، منذ اأن بداأت العمل يف 

ال�سينما امل�سرية، الأنهم يعملون مب�ستوى عاٍل جداً.

امل�سكلة التي رافقت فيلم )ق�سية رقم  • ما موقفك من 
بتهمة  دويري  زياد  املخرج  على  القب�ض  اإلقاء  عند   )23

التطبيع؟
امل�سكلة، و)الهمروجة اللي عملوها  - نحن تخطينا هذه 

هيدا حجمها(، بدليل اأن الفيلم تر�ّسح لالأو�سكار.
 واأعتقد اأن كل ما قيل عنه واحلرب الع�سوائية �سده و�سد 

زياد دويري تو�سع يف خانة ال�سخافة. 
اإيجابية، واأن  اإىل الفيلم نظرة  اأن ننظر  ويف راأي��ي يجب 
نفاخر به، واأال ننظر اإىل الن�سف الفارغ من الكوب، بل 

اإىل الن�سف املمتلئ منه.
 واأقولها ب�سراحة، اإن َمن يفكر وَمن يكتب بطريقة 

�سلبية ال ميكن اأن نلتقي معه )وال باأي حمل(.

وال�سينما  امل�سرح  على  التمثيل  بني  جتمع   •
والتلفزيون وبني التقدمي.

اأن ت��ت��ف��ّرغ ملجال   ف��ه��ل مي��ك��ن م���ع ال���وق���ت 
معني، 

اأم ت�سعر باأنك متلك القدرة على اجلمع 
بني كل هذه املجاالت معاً؟

- م���ا دام����ت ال�����س��ح��ة م���وج���ودة فاإن 
قدرتي على العطاء �ست�ستمر يف كل 

املجاالت.

اأخطو اأوىل خطواتي يف م�صر ب�)تراب املا�ض(

عادل كرم: توجهاتي �ضينمائية اأكرث منها تلفزيونية

 لبنان يام�ض )الأو�صكار(.  فعلى اإثر الإعان الذي �صّكل ما ُي�صبه )العر�ض الوطني( يف لبنان، برت�صيح الفيلم 
اللبناين )ق�صية رقم 23( بني الأفام اخلم�صة الطاحمة اإىل نيل جائزة )الأو�صكار( عن فئة اأف�صل فيلم 
اأجنبي يف الدورة ال� 90 من املهرجان العريق، كاأّول فيلم لبناين يرت�ّصح لهذه اجلائزة العاملية، كان هذا احلوار 
ر  مع  بطل الفيلم املمثل عادل كرم، الذي مَلََع يف تقدمي برنامج )هيدا حكي( عر �صا�صة )mtv(، والذي ُي�صوِّ
حاليًا فيلم )تراب املا�ض( يف م�صر، ليتحّدث عن فرحة عارمة يعي�صها، وعن اأمل يحدوه اأن تقود هذه البادرة 
بابها  من  امل�صرية  ال�صينما  دخوله  على  جًا  معرِّ �صناعة،  اإىل  لبنان  يف  ال�صينما  بتحويل  �صينمائي  خري  اإىل 

العري�ض، وم�صيدًا بتقدمها، ومعترًا )اأنها ل تقل عن ال�صينما العاملية، واأنها تعمل مب�صتوى عاٍل جدًا(.

مي�ض حمدان تثري 
حرية جمهورها 

جمهورها  حرية  حمدان  مي�ض  االأردنية  الفنانة  اأث��ارت 
ب�سورة ن�سرتها على ح�سابها اخلا�ض، جمعتها بالفنان 
فيلم  يف  ب��دوره��ا  جمهورها  ذك��رت  مي�ض  ح�سني.  تامر 
و  عمر  بقولها:  ال�سورة  على  وعلقت  و�سلمى(،  )عمر 
 4 فرح بعد غ��ي��ااااااب.. معقول يكون يف عمر و �سلمى 
الفنانة  ؟؟.ج��م��ه��ور  اي��ه  تفتكرو  ؟  لفرح  يرجع  وعمر 

االأردنية انق�سموا فمنهم من اأيد عمل جزء رابع ل�سل�سة 
اأفالم )عمر و�سلمى(، ومنهم من اأبدى اعرتا�سه على 
اأن يعود  اأنهم لن يتقبلوا  اأك��دوا  عمل جزء جديد، كما 
)عمر( ل� )فرح( ويرتك )�سلمى(.يذكر اأن اأجزاء )عمر 
ح�سني  ت��ام��ر  الفنان  بطولتها  لعب  الثالثة  و�سلمى( 

والفنانة مي عزالدين، والفنان عزت اأبو عوف.

رانيا يو�ضف: 
اأحاول دائمًا 

احلفاظ على وزين
ت�سري رانيا يو�سف يف ت�سريحات خا�سة اإىل اأنها حتر�ض على 
االأحيان  بع�ض  يف  لكنها  الريا�سي،  النادي  يف  اليومي  التدّرب 
ال تتمكن من ذلك، وهو ما يجعلها حري�سة على امل�سي، اأو 

اجلري ملدة �ساعة يف النادي.
وتابعت رانيا: اأحاول دائماً احلفاظ على وزين وال اأنكر 
نبقى  الت�سوير،  وقت  اأننا  خا�سة  �سهاًل  لي�ض  االم��ر  اأن 
ل�ساعات طويلة وهو ما يجعلني اأوا�سل التدريب دائماً 
اأثناء  اأن اأخ��ط��ف ال��وق��ت  م��ا ق��ب��ل ال��ت�����س��وي��ر واأح�����اول 
مع  التمرين  اأوا���س��ل  جديد  عمل  اأّي  وقبل  االن�سغال، 
الريا�سي".وعن  اخل��ب��ري  النجا  اأب���و  حممد  ال��ك��اب��ن 
اأنها  اأو�سحت  روجينا،  مع  ال�سور  بع�ض  يف  وج��وده��ا 
وروجينا يف بع�ض االأحيان تذهبان معاً للتمرين.وعّما 
اإن كانت تهتم باأناقتها وجمالها لكونها جنمة، اأكدت 
اأن جزءاً من كونها فنانة بكل تاأكيد يجعلها حري�سة 
اأن  ف��ك��رة  ال��وق��ت على �سورتها، لكن ه��ي م��ع  ط���وال 
تهتم املراأة بنف�سها دائماً، اإال اأنها ال تنكر اأن املراأة يف 
املنزل تكون على طبيعتها، كما اأن على املراأة احلفاظ 
اأجل  م��ن  لي�ست  فالريا�سة  و�سحتها؛  �سكلها  على 
احل�سول على ج�سد ر�سيق فح�سب، بل هي �سرورية 

ل�سحة كل اإن�سان.
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كيف ُتن�ّضط الدورة الدموية؟ 
االأك�سجني  ي�سل  خاللها  فمن  للج�سم  حيوية  عملية  ال��دم��وي��ة  ال���دورة 
وجود  نتيجة  الدموية  ال��دورة  وتتبطاأ  واالأع�ساء،  اخلاليا  اإىل  واملغذيات 
البدانة  مثل:  م�ساكل  ب�سبب  اأو  االأورط���ى،  ال�سريان  اأو  القلب  يف  م�ساكل 
امل�ساكل ميكنك  ال��دم. لكن حتى مع وج��ود هذه  وارتفاع �سغط  وال�سكري 

تن�سيط الدورة الدموية بالطرق االآتية:
- االإقالع عن التدخني.

- تناول ال�ساي االأخ�سر.
- زيادة اأكل االأ�سماك الزيتية، مثل: ال�سلمون واملكاريل والتونة.

- تناول االأطعمة الغنية باحلديد، ومراقبة م�ستوياته بالدم ل�سمان عدم 
انخفا�سها.

- احلد من تناول الدهون ال�سلبة، مثل جلد الدجاج ودهون اللحم البقري، 
وال�سمن النباتي.

- عدم اجللو�ض فرتات طويلة.
- خف�ض الوزن الزائد.

- امل�سي والرك�ض وممار�سة متارين االأيروبك واليوغا.

تقرير طبي ير�ضد الفوائد ال�ضحية للرمان
اإذا كنت ممن يف�سلون فاكهة "الرمان" فاأنت على �سواب يف هذا االختيار، 
من  بها  ملا  لكن  ال�سحرية؛  الثمرة  لهذه  احللو  الطعم  ب�سبب  فقط  لي�ض 

فوائد بالغة االأهمية يف احلفاظ على �سحتك. 
تقرير  يف  الطبية  ال�����س��وؤون  يف  املتخ�س�ض  �سكاي"  "بولد  م��وق��ع  وي��ع��دد 
على  �سربه ع�سرًيا  اأو  ب��ذوره  اأك��ل  تعود عليك من  التي  ال�سحية  الفوائد 

النحو التايل:
يقلل تناول بذور الرمان من التهاب املفا�سل؛ الأنها م�سدر جيد مل�سادات 
يف  لاللتهابات  م�سادة  كعوامل  تعمل  وال��ت��ي  فالفونولز،  ت�سمى  اأك�����س��دة 

اجل�سم.
قوية  اأك�سدة  م�سادات  على  احتوائها  ب�سبب  القلب  �سحة  تعزز  اأنها  كما 
ال�سارة،  املوؤك�سدة  الدهون  وتعطل  اجليد  الكولي�سرتول  ن�ساط  من  تزيد 

وبالتايل تقلل من خطر ت�سلب ال�سرايني.
وحتد بذور الرمان من خطر االإ�سابة ب�سرطان الربو�ستاتا؛ حيث حتتوي 

على بع�ض املكونات التي متنع انت�سار اخلاليا ال�سرطانية وحتفز موتها.
اأحما�ض  على  احتوائها  ب�سبب  ال�سكري  ملر�سى  مفيدة  اأن��ه��ا  اإىل  اإ�سافة 
داء  من  الوقاية  يف  ت�ساعد  اأك�سدة  م�سادات  بها  اأن  كما  لل�سكري.  م�سادة 

ال�سكري من النوع الثاين.
وت�ساعد يف مكافحة االلتهابات واالأ�سرار التاأك�سدية الناجمة عن اجلذور 
احلرة. كما تعمل ب�سكل رائع على تعزيز اللثة وربط االأ�سنان الف�سفا�سة. 
بها خ�سائ�ض  الفم؛ الأن  املوجودة يف  البكرتيا  اأنها فعالة يف مكافحة  كما 

م�سادة للميكروبات.
ا- �سحة اجلهاز اله�سمي؛ الأن بها فيتامينات B املركبة،  وهي تعزز- اأي�سً
اإىل  والكربوهيدرات  الدهون والربوتني  ت�ساعد اجل�سم على حتويل  التي 

طاقة. كما اأنها حتتوي على األياف �سرورية لعملية اله�سم.
الدهون  خ�سارة  وحتفيز  ال���وزن  اإنقا�ض  يف  ال��رم��ان  ب��ذور  ت��ن��اول  وي�ساعد 

ب�سبب احتوائها على االألياف.
كما تلعب دوًرا كبرًيا يف تعزيز جهاز املناعة ب�سبب احتوائها على م�سادات 

اأك�سدة تكافح البكرتيا والفريو�سيات املختلفة التي ت�سبب االأمرا�ض. 

؟  ال�صمكة  قلب  يف  بطني  • كم 
- بطني واحد

؟ الآن  املتداولة  النقود  اأقدم  • ما 
- اجلنيه االإ�سرتليني

الطيور؟ لدى  ال�صم  حا�صة  توجد  • اأين 
-  ال وجود لها

؟  الأبقار  حمل  مدة  • ما 
- 9اأ�سهر 

؟ البوذية  من�صئ  هو  • من 
- �سدهارتا 

؟  الكاثوليكية  الن�صرانية  ديي  الأوبو�ض  موؤ�ص�ض  هو  • من 
-الق�ض خو�سية ماريا

-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �سلة املهمالت �سنوياً من الفرن�سيني هو 400 األف طن.
-هل تعلم الكلب ي�ستطيع اأن ي�سمع دقات ال�ساعة وهو على بعد 40 قدم.

-هل تعلم اأن اأق�سى العنا�سر على وجه االأر�ض هو االأملا�ض.
-هل تعلم اأن النملة ت�ستطيع اأن حتمل 50 �سعف وزنها.

-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم االإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.
-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�ساء يتفوقن على الرجال يف حا�سة ال�سم.
-هل تعلم اأن اأ�سخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�سرتاليا والربازيل.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ساروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم االأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احليوانات ثالثة : البوم و اخلفا�ض و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�سمى با�سم )فاأر بك�سا�ض( يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ض عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�سليبيون القد�ض هي 88 �سنة.

الكذاب
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فوائد اخليار
عديدة  اخل����ي����ار  ف����وائ����د 
نوعا  اخليار  يعترب  حيث 
املحببة  م��ن اخل�����س��روات 
ميكن  وال  ل����ل����ج����م����ي����ع 
حيث  ع���ن���ه  اال����س���ت���غ���ن���اء 
اأن����ه الب���د م��ن وج����وده يف 
ال�سلطات  اأن������واع  اأغ���ل���ب 

واملخلالت.
�سهل  ب��اأن��ه  اخل��ي��ار  يتميز 

اله�سم حلو املذاق رطب يربد اجل�سم وينع�سه يقلل ال�سعور بالعط�ض، غالبا 
ما يتواجد دائما على مائدة االإفطار والع�ساء.

يحتوي على األياف ومعادن وحديد وكال�سيوم وفيتامينات وبوتا�سيوم وكل 
 . املعدة  تعديل حمو�سة  يعمل على  االإن�����س��ان.  ل�سحة  و���س��روي  ه��ذا مهم 
يقي اجل�سم من اجلفاف واالإم�ساك .يح�سن عملية اله�سم الحتوائه على 
االألياف. يهدئ االأع�ساب ويزيل التوتر . يحتوي على ن�سبة عالية من املاء 
الأن��ه غني  واالأنفلونزا  والر�سح  ال��ربد  . يقي من  للبول  فيعترب مدر قوي 
بفيتامني c. يعطي ال�سعور بال�سبع فهو مفيد الإ�سحاب الريجيم والدايت. 
مفيد للب�سرة الحتوائه على م�سادات االأك�سدة . يعمل على تقليل وتاأخري 
اأيام  يف  خا�سة  بالعط�ض  ال�سعور  ويقلل  اجل�سم  يرطب  التجاعيد.  ظهور 
ال�سيف. ي�ستخدم يف عمل امل�سكات للب�سرة الدهنية . ي�ستخدم يف عالج حب 
ال�سباب. ق�سر اخليار له دور فعال يف مقاومة مر�ض ال�سرطان .يقلل من 

اإلتهاب املفا�سل والنقر�ض.

االأمل م�ساألة ن�سبية اأحياناً، فقد تعترب �سدة ال�سداع املتو�سطة بالن�سبة 
ال�سداع  كان  اإذا  لكن  اآخ��ر.  ل�سخ�ض  بالن�سبة  �سديدة  درج��ة  ل�سخ�ض 
روؤية  عليك  منها  ال�سكوى  لك  ي�سبق  ومل  حياتك  يف  جديدة  م�سكلة 
الطبيب. اإليك بع�ض العالمات التي تتطلب ا�ست�سارة طبية اإذا كانت 

م�ساحبة لل�سداع:
يتوقف  وال  كالرعد  ال�سداع  �سربات  كانت  اإذا  ال��رع��دي.  ال�سداع   -
الفح�ض  االأم��ر  يقت�سي  لذا  داخلياً،  نزيفاً  ال�سبب  يكون  قد  ب�سهولة 

الطبي.
- تغري ال�سدة. اإذا كنت معتاداً على ال�سداع الن�سفي و�سدته، ثم حدث 
قد  االإيقاع  متغرية  نف�سها  النوبات  واأ�سبحت  ال�سداع،  �سدة  يف  تغري 

يكون ال�سبب م�سكلة �سحية تتطلب الت�سخي�ض.
- م�ساكل اأخرى. عندما ال يكون ال�سداع العر�ض الوحيد الذي ت�سكو 
منه عليك زيارة الطبيب للفح�ض، فاأية اأوجاع اأخرى يف اأي جزء من 

اجل�سم ت�ساحب ال�سداع ال يجب جتاهلها.
- ال�سداع والعني. اإذا كان االأمل حول العني اأو خلفها قم بزيارة طبيب 

العيون.
- ال�سدغان. اإذا كنت ت�سعر باأمل ال�سداع عند منطقة ال�سدغني من 
الراأ�ض اأو اأحدهما، وكنت قد تخطيت ال� 50 قد يكون ذلك عالمة على 
التهابات املفا�سل. اأما اإذا �ساحب اأمل ال�سدغني �سبابية يف الروؤية اأو 

ارتفاع يف احلرارة عليك روؤية الطبيب على الفور.

ال�ضداع .. متى ي�ضتدعي الفح�ض الطبي

عار�صة تقدم زيا من ت�صميم برين من ثورنتون بريغزي خال اليوم الثالث من اأ�صبوع املو�صة يف لندن. )ا ف ب(

كان علي يدعي املعرفة بكل �سيء، فلو راأى فتاة جميلة مت�سي يف الطريق يدعي انه يعرفها ولو ملح �سيارة انيقة 
قريبا  او  له  زال �سديقا  ما  انه  فيقول  فنان حديث  ا�ستهر  اذا  اما  ا�سدقائه..  انها الحد  يدعي  بجوار عمله 
لعائلته .. هو دائما هكذا يحب ان يلفت النظر اليه ويدعي امتالك ما لي�ض له والكذب يف كل �سغرية وكبرية.

دخل ذات يوم اإىل النادي بعد غياب طويل فوجد نفرا من ا�سحابه وقد جتمعوا يتحدثون عن حادثة �سيارة 
ت�سببت يف هدم جزء من �سور النادي وقتيل وعربة قد انقلبت فالقى عليهم التحية وهو مقطب اجلبني ف�ساأله 

احدهم اين كنت يا علي؟ مل نرك منذ فرتة طويلة؟.
 فقال ب�سرعة وبدون تفكري .. كنت يف حالة حزن �سديد وانا يف حالة غ�سب منكم مل يكلف احدكم نف�سه بان 
ي�ساأل عني او يعزيني .. فا�ستعجب اجلميع و�سكتوا .. لكنه اكمل حديثه وكاأنه يخاف ان ين�سى منه �سيئا وقال: 
داخلها مطحونا  امل�سكني  ب�سيارته وقلبتها وه�سمتها ومات  �سنيعة ا�سطدمت  �سيارة  ابن عمي يف حادثة  مات 

وكاأنه قطعة حلم يف �سندوي�ض.. امل�سكني كان يف عز �سبابه وعلى و�سك امتام زواجه .. كنا ن�ستعد لعر�سه..
 فتاأ�سف جميع من �سمع بذلك وقال احد اال�سدقاء: كيف لنا ان نعرف كل ذلك ونحن مل نرك اال االن؟ فقال 
علي: لقد كانت احلادثة هنا منذ ايام وقد ت�سبب احلادث يف هدم جزء من �سور النادي راأيته االن وتذكرت ابن 

عمي فحزنت جدا.
اإىل بع�سهم ثم انطلقوا يف �سحكات ه�ستريية �سديدة دمعت لها عيونهم وهو يقف   فاخذ اجلميع ينظرون 
و�سطهم ال يعلم ملاذا ي�سحكون.. لكن احدهم قال �ساخرا: ال داعي لل�سحك يا جماعة فكل واحد ادرى بعائلته! 
و�سج اجلميع من ال�سحك مرة اخ��رى. فنهرهم وق��ال: انتم ت�سحكون وانا يف ح��زن.. فاخرتق احل�سد احد 
الواقفني ليقول احلادثة كانت بني �سيارة نقل كبرية ا�سطدمت بعربة كان يجرها حمار �سرد بها من �ساحبه 
ابن عمك  النادي... وبذلك يكون احلمار هو  النقل حائط  ال�سيارة  فانقلبت )الكارو( ومات احلمار وه�سمت 

الذي مات يف عز �سبابه قبل ان يتزوج!!.


