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ابتكار عالج جديد لورم املتو�سطة اخلبيث

�أثبت  “بيمربوليزوماب”  با�سم  �مل��ع��روف  �مل��ن��اع��ي  �ل��ع��اج  �أن  ي��ب��دو 
يعترب  و�ل����ذي  �خل��ب��ي��ث،  �ملتو�سطة  �ل��ظ��ه��ارة  ورم  ع���اج  يف  فعاليته 
ب�سكل  �ملر�ض  بهذ�  �لإ�سابة  حت��دث  �ل��رئ��ة.  �سرطان  من  ن���ادر�ً  نوعاً 
“�حلرير  ب�  “�لأ�سب�ست” �أو ما ُيعرف  �أ�سا�سي كنتيجة للتعر�ض ملادة 

�ل�سخري”.
عند  �أول��ي��ة  �إيجابية  نتيجة  حقق  �ل��ع��اج  ه��ذ�  �أن  �لباحثون  وي��وؤك��د 

��ستعماله �سد ذلك �لنوع �لنادر من �ل�سرطان.
“ورم  با�سم  ع��ادة  يعرف  �خلبيث  �ملتو�سطة  �لظهارة  ورم  �إىل  وي�سار 
�ملتو�سطة  �لظهارة  ين�ساأ يف  نادر  �ملتو�سطة”، وهو عبارة عن �سرطان 
وهي �لغ�ساء �لرقيق �لذي ي�سكل طبقة �لبطانة يف �لعديد من جتاويف 

�جل�سم مثل �ل�سدر و�لقلب و�لبطن ومعظم �لأع�ساء �لد�خلية.
وميثل مر�ض �لظهارة �ملتو�سطة �جلنبي �خلبيث �لذي ي�سيب بطانة 
بورم  �مل�سابة  �حل���الت  م��ن   90% ن�سبة  و�لرئتني  �ل�سدر  جتويف 
�لظهارة �ملتو�سطة. ول�سوء �حلظ، تكون فر�ض �لبقاء على قيد �حلياة 

للم�سابني به �سعيفة للغاية.
ويعترب ��ستن�ساق “�لأ�سب�ست” عامل �خلطر �لرئي�سي لورم �لظهارة 
�مل�سابة  �حل���الت  معظم  رب��ط  مت  وق��د  �خل��ب��ي��ث،  �جلنبي  �ملتو�سطة 
باملر�ض يف �لوليات �ملتحدة بالتعر�ض مل�ستويات عالية من تلك �ملادة.
و�لأ�سب�ست من �ملعادن �لطبيعية �لتي تدخل يف �لعديد من �ملجالت 

مثل جمال �لبناء وت�سقيف �ملنازل و�لعو�زل �لد�خلية و�خلارجية.
�أطر�ف  �إىل  �لدقيقة  �أليافه  تنتقل  �لأ�سب�ست  ��ستن�ساق  يتم  وعندما 
�مل��ج��اري �ل��ه��و�ئ��ي��ة �ل�����س��غ��رة وت��دخ��ل �ل��غ�����س��اء �جل��ن��ب��ي �ل���ذي يغلف 
جتويف �ل�سدر و�لرئتني، وتت�سبب تلك �لألياف يف �لإ�سابة بالتنّدب 
وهو ما يعرف ب�د�ء �لأ�سب�ست، �أو �لإ�سابة بال�سرطان وهو ما يعرف ب� 

�ملر�سني. بكا  �لإ�سابة  �ملتو�سطة” �أو  �لظهارة  “ورم 

تعّرف على خطورة الإ�سابة باحل�سبة 
ب��اأم��ر����ض خطرة،  �لإ���س��اب��ة  يت�سبب يف  معٍد  ف��رو���ض  ه��ي  �حل�سبة 
�أن  م��ن  �لعاملية  �ل�سحة  وي��ح��ذر خ��رب�ء منظمة  �ل��وف��اة،  �إىل  وي���وؤدي 
�لأ�سخا�ض �لذين مل يتناولو� �للقاحات �مل�سادة للفرو�ض معر�سون 

لاإ�سابة باملر�ض.
ويقول خرب�ء �ملنظمة �إن هناك 14 دولة تنت�سر فيها �حل�سبة، ومن 

�أهم �أ�سباب �نت�سارها فيها عدم تناول �للقاح �سابًقا.
ي�سابون  �لنا�ض  من  �لعظمى  �لغالبية  �سينغ:  ر�جن  �لدكتور  ويقول 
بالتهاب �لعينني و�رتفاع درجة �حلر�رة، وهم على �لأرجح يتح�سنون، 
 15 ك��ل  – و�ح���د م��ن  ت��ع��اين م��ن م�ساعفات  وه��ن��اك ن�سبة �سغرة 
ي�����س��اب �لبع�ض  ب����اأمل يف �لأذن ول��ك��ن ق��د  ي�����س��ع��رون  ��ا، وه���م  م��ري�����سً

باللتهاب �لرئوي، حيث ميوت و�حد من كل 5 �آلف �سخ�ض.
يف  �سعوبات  م��ن  ت��ع��اين  وك��ن��ت  باحل�سبة  �أ���س��ب��ت  �إذ�  �سينغ:  وي��ق��ول 
�لتنف�ض فاأنت حتتاج �إىل زيارة متخ�س�ض وهناك عدد قليل من �لنا�ض 

�لذين ي�سابون بالفرو�ض حتى بعد تناولهم �للقاح.
نوعان  هما  �جل��دي��ري  �أو  �مل��اء  وج���دري  �حل�سبة  �أن  �سينغ  وي�سيف 
عن  بعيًد�  �لطفل  ب��اإب��ق��اء  �سينغ  وين�سح  �لفرو�سات  م��ن  خمتلفان 

تناول دو�ء �أيبوبروفني �إذ� كان م�ساًبا باجلدري.

الك�سل قد يكون معدًيا
ك�سفت در��سة حديثة عن �أن �لنا�ض مييلون �إىل تقليد �سلوكيات �لك�سل 
و�لعديد من �ل�سلوكيات �ل�سلبية �لأخرى. فمثا لو كان لدى �سخ�ض 

ما �أ�سدقاء عمل ك�سولني فمن �ملمكن �أن ي�سيبوه بعدوى �لك�سل.
وقال جني دونيزيو من معهد �لدماغ و�لعمود �لفقري �لفرن�سي: �إن 
توّجه  �لتي  �ل�سخ�سية  �ل�سمات  من  و�لك�سل  �ل�سرب  ونفاذ  �حلر�ض 
وتاأخر  �ملخاطرة  على  تنطوي  �لتي  �لقر�ر�ت  �تخاذهم  عند  �لنا�ض 

�لعمل وبذل �ملجهود.
�أن  حني  يف  �ملخاطرة،  جتّنب  ل  يف�سّ �حلري�ض  �ل�سخ�ض  �أن  و�أ�ساف 
وق��ت ق�سر  �إجن��ازه��ا يف  يتم  �لتي  ل �لختيار�ت  �ل�سرب يف�سّ ع��دمي 
�لوقت �حلايل بدل من �لنتظار لوقت  و�أن يح�سل على عائدها يف 
ي�ستحق  ل  �ملحتمل  �لعائد  �أن  فيقرر  �لك�سول  �ل�سخ�ض  و�أم��ا  لح��ق، 
هذ� �جلهد �ملبذول. وبح�سب �سحيفة �إنديا تود�ي مت �إجر�ء �لدر��سة 
ا �سحيًحا لقيا�ض مو�قفهم جتاه �ملخاطرة و�لتاأخر  على 56 �سخ�سً

و�ملجهود عن طريق تكليفهم ب�سل�سلة من �ملهام.
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حرب الو�سائد تنت�سر يف اأنحاء العامل 
يوم  لندن  �لربيطانية  �لعا�سمة  يف  نوعها  من  غريبة  فعالية  �أقيمت 
معارك  وخا�سو�  �ل�سو�رع  �إىل  �لأ�سخا�ض  �آلف  نزل  �إذ  �ملا�سي،  �ل�سبت 
فيما بينهم با�ستخد�م و�سائد حم�سوة بالري�ض، مبنا�سبة "�ليوم �لعاملي 

حلرب �لو�سائد".
�ل�سباب يف حديقة كينغتون  �لأ�سخا�ض جلهم من  و�حت�سد �لآلف من 
على  �لفعالية  لهذه  �ل��دع��وة  متت  بعدما  �لربيطانية  �لعا�سمة  و�سط 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي. 
�مل�ساركون  فيها  ق��ام  كاملة،  �ساعة  زه���اء  بالو�سائد  �ملعركة  و��ستمرت 
ب��ال��ر����س��ق ب��ال��و���س��ائ��د �ل��ب��ي�����س��اء �ل��ت��ي ت��ن��اث��ر م��ن��ه��ا �ل��ري�����ض يف جميع 
�أزياء  �لفعالية،  �مل�����س��ارك��ني يف ه��ذه  �ل��ع��دي��د م��ن  و�رت����دى  �لجت���اه���ات. 

للحيو�نات و�لفاكهة وملقاتلني بهدف �لتميز عن �لآخرين. 
�لهو�ء  يف  �جلماعية  �لأن�سطة  فكرة  تعزيز  �إىل  �لفعالية  ه��ذه  وتهدف 
�لطلق، حيث قال �ملتحدث با�سم منظمي �لفعالية: �إن �أحد �أهد�فنا هو 
جعل هذه �لأحد�ث فريدة من نوعها يف �لأماكن �لعامة جزء�ً مهماً من 
�لثقافة �ل�سعبية، لتحل جزئياً مكان �خلرب�ت �ل�سلبية و�ل�ستهاك غر 
�لجتماعي مثل م�ساهدة �لتلفزيون، و�لحتفال بوعي بالأماكن �لعامة 

يف مدننا .
من �جلدير بالذكر باأن هذه �لفعالية تقام �سنوياً مبنا�سبة "�ليوم �لعاملي 
40 مدينة حول  �أك��ر من  �أبريل يف  �لأول من  بالو�سائد" يف  لل�سجار 

�لعامل، وفقاً ملوقع "يو بي �آي" �لإلكروين.  

اأكرب جوهرة يف العامل 
بـ 71 مليون دولر 

�ستار  ب��ن��ك  �أو  �ل�����وردي  �ل��ن��ج��م  ح��ط��م��ت 
�لرقم  �ل����ع����امل  يف  �لأك��������رب  �جل�����وه�����رة 
�لقيا�سي يف تاريخ جتارة �ملجوهر�ت، بعد 
د�ر �سوذبي  م��ز�د  �مل�ساركني يف  �أح��د  فوز 
 71.2 مقابل  �لثمينة  ب��ال��درة  �لعاملية 
من  �جل���وه���رة  ودخ���ل���ت  دولر.  م��ل��ي��ون 
�ملز�د�ت  ت��اري��خ  ق��ر�ط��اً،   59.60 عيار 
�لعاملية على �ملجوهر�ت، باعتبارها �أكرب 
جوهرة من نوعها، و�أغاها على �متد�د 
�لتاريخ، ح�سب �ملعهد �لأمريكي للمعادن 
نهاية  يف  ���س��وذب��ي،  �مل����ز�د  ود�ر  �لثمنية، 
هونغ  �حت�سنته  �ل���ذي  و�مل����ز�د  �ل��ع��ر���ض 

كونغ، �سباح �لثاثاء.
ورئي�ض  �مل��ز�ي��دة  جل�سة  رئي�ض  وح�سب 
�سوذبي،  لدى  �لعاملية  �ملجوهر�ت  وحدة 
 5 ���س��وى  و�مل����ز�د  "�لعر�ض  يتو��سل  مل 
مليون   56 �لفتتاح  �سعر  وك��ان  دق��ائ��ق، 
مليو  �إىل71.2  ���س��ري��ع��اً  ليقفز  دولر، 

دولر، بعد 5 دقائق فقط". 
با�سم  م�سجل  �ل�سابق  �لرقم  �أن  وُي��ذك��ر 
جنحت  �لتي  للمز�يد�ت،  كري�ستيز  د�ر 
�لزرقاء"  "�لوبرنهامير  بيع جوهرة  يف 

مقابل 57.5 مليون دولر. 
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انطالق املهرجان 
املغاربي للفيلم يف وجدة 
بد�أ �ملهرجان �ملغاربي للفيلم دورته 
�ل�ساد�سة م�ساء �م�ض �لأول مبدينة 
�ملغربية  �مل��م��ل��ك��ة  ���س��رق  يف  وج����دة 
مكرما يف �لفتتاح ��سمي �ثنني من 
�ملوت  غيبهما  �ل��ب��ارزي��ن  �لفنانني 

خال �لأ�سهر �لقليلة �ملا�سية.
مغرب،  ���س��ي��ن��ي  ج��م��ع��ي��ة  وت���ق���ي���م 
هذ�  دورة  ل��ل��م��ه��رج��ان،  �مل��ن��ظ��م��ة 
قاطرة  "�لثقافة  �سعار  حتت  �لعام 
فيلما   18 مب�����س��ارك��ة  �لتنمية" 
طويلة  �أف���ام  �ستة  �إىل  مق�سمني 

و12 فيلما ق�سر�.
برئا�سة  �لتحكيم  جلنة  وتت�سكل 
�أفاية  �ل��دي��ن  ن��ور  �ملغربي  �لكاتب 
�جلز�ئرية  �مل���خ���رج���ة  وع�����س��وي��ة 
�ملوريتانية  و�ملخرجة  ك�سار  مينة 
م�������رمي ب����ن����ت ب���������روك و�مل�����خ�����رج 
عمار  ب��ن  �للطيف  عبد  �لتون�سي 
و�لناقد �ل�سينمائي �لعر�قي قي�ض 

قا�سم.
�سلي  خالد  �ملهرجان  مدير  وق��ال 
�لبد�ية  "يف  �لف���ت���ت���اح  ك��ل��م��ة  يف 
مغامرة  ب�سدد  �أن��ن��ا  �لبع�ض  ظ��ن 
�أو دورت��ني على  �ستنتهي بعد دورة 
�لأك����ر، ل��ك��ن ق��ط��ار �مل��ه��رج��ان مل 
يتوقف، و��سل �مل�سر بخطى ثابتة 
�لأ�سدقاء،  �لع��ر�ف من  ليتلقى 
وهم كر باملنا�سبة، ومن �مل�سككني 

على حد �سو�ء."
و�أ�ساف "�ملهرجان �ملغاربي للفيلم 
�ساأنا  ل��ي�����ض  ح�����س��اري��ة  ك��ت��ظ��اه��رة 
ثقافية  ر�ف��ع��ة  ب��ل  حم�سا  ثقافيا 
ت�سمح  و�ح�����د  �آن  يف  �ق��ت�����س��ادي��ة 
للتنمية  بفر�ض  �ل�سرقية  جلهتنا 

�لثقافية و�لجتماعية."
�ملهرجان  "جنح  ق����ائ����ا  وت����اب����ع 
نبيلة،  كانت  تاأ�سي�سه  �أ�سباب  لأن 
�لإ�سعاع  �إع���ادة  �أردن���ا  خاله  فمن 
نريد  طريقها  عن  و�لتي  لل�سينما 
و�جل��م��ال بني  و�لأم���ل  �ملحبة  زرع 
�لأف������ر�د و�ل�����س��ع��وب، وخ���ر دليل 
على ذلك ما ر�كمناه من �أ�سدقاء 
منت�سرين يف خمتلف باد �ملعمور، 
�ملغاربية  �ل���ب���ل���د�ن  يف  وخ���ا����س���ة 

و�لعربية و�لأفريقية."

اإلغاء ن�سف الوظائف يف 
ال�سحف الأمريكية 

�ل�سحف  م��وظ��ف��ي  ع����دد  ت���ر�ج���ع 
بن�سبة  �مل���ط���ب���وع���ة  �لأم����ري����ك����ي����ة 
 ،2001 ي��ن��اي��ر   ب��ني   57،8%
و�سبتمرب 2016، مع �إلغاء 238 
�لتي  �لأرق��ام  �ألف وظيفة، بح�سب 

ن�سرتها وز�رة �لعمل.
عدد  ت��ر�ج��ع  نف�سها،  �ل��ف��رة  ويف 
قطاع  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  �ل���������س����رك����ات 
من  ل��ي��ن��ت��ق��ل  ب18%  �ل�����س��ح��ف 

�سركة.  7623 �إىل   9310

احلقيقي �سديقك  لك  تك�سف  عالمات   9

بالقدرة  جميعًا  ننعم  ال 

عيييليييى اليييتيييميييييييييييز بيين 

وذاك  ال�صدوق  ال�صديق 

الذي يتظاهر بذلك. لذا 

حاجًة  هناك  اأن  يبدو 

اإىل حتديد �صماٍت غالبًا 

االأ�صدقاء  بها  يتفرد  ما 

احلييقيييييقيييييون وحييدهييم، 

التي �صتطالعها  مثل تلك 

يف ال�صطور التالية.

�ملتظاهرون  �أم��ا  لنجاحك،  يفرح  �حلقيقي  �ل�سديق   -
بال�سد�قة في�سعرون بالغرة �إز�ء ذلك.

ي����رك لك  �أن  �أه���م���ي���ة  ي�����درك  �ل�����س��دي��ق �حل��ق��ي��ق��ي   -
يتظاهرون  من  يرغب  بينما  لنف�سك،  فيه  تخلو  وقتاً 

بال�سد�قة يف �ل�ستحو�ذ على وقتك كامًا.
�أما  ب��ك،  ويهتم  معك  يتعاطف  �حلقيقي  �ل�سديق   -
�ل�سديق �لز�ئف فيميل �إىل �نتقادك على �لدو�م و�حلكم 

على ت�سرفاتك ب�سكٍل جمحف.
قيمة  ويقدر  لك  �حر�مه  يبدي  �حلقيقي  �ل�سديق   -
�سد�قتكما، �أما �لز�ئف فيت�سم بالع�سبية ويفقد �لقدرة 

على �لتحكم يف �أع�سابه ب�سهولة يف �أحياٍن كثرة.
- �ل�سديق �حلقيقي ي�ستمتع بتبادل وجهات �لنظر معك 
حتى و�إن كنتما خمتلفنّي ب�ساأن مو�سوع ما، �أما �ل�سديق 
�أي  �أن يكون �لطرف �لر�بح يف  �لز�ئف فا يريد �سوى 

نقا�ض.
�ملتظاهرون  بينما مييل  ي�سدقك  �ل�سديق �حلقيقي   -
�إىل   -Brightside م��وق��ع  ي��ق��ول  -ك��م��ا  بال�سد�قة 

�لت�سكيك يف كل ما تقوله.
- �ل�سديق �حلقيقي يتو��سل معك لاطمئنان عليك �أو 
لأنه �سعر با�ستياق للحديث معك، �أما �ل�سديق �لز�ئف 

فا يفعل ذلك �سوى حلاجٍة �أو ماأرٍب ما.
معك  ويتعامل  �أن��ت  كما  يتقبلك  �حلقيقي  �ل�سديق   -
على هذ� �لأ�سا�ض، �أما �ل�سديق �لز�ئف فيحاول تغيرك 

و�لتحكم فيك.

�أما  �لأ����س���ر�ر،  يكتم  كيف  ي��ع��رف  �حلقيقي  �ل�سديق   -
بعو�قب  �ك���ر�ٍث  دون  بها  فيبوح  ب�سد�قتك  �ملتظاهر 

ذلك.

ما فو�ئد �ل�سد�قة؟
�إن وجود �أ�سدقاء طيبني ميثلون فائدة ل�سحتك، فمع 
�جلميلة  بالأوقات  �ل�ستمتاع  ميكنك  �لأ�سدقاء  وج��ود 
ف�����س��ًا ع��ن ت��وف��ر �ل��دع��م خ���ال �لأوق�����ات �لع�سيبة. 
بالوحدة  �ل�سعور  �سد  �سد  حائط  ميثلون  و�لأ�سدقاء 
�لرفقة  ل��ت��ق��دمي  ف��ر���س��ة  ذ�ت�����ه  �ل���وق���ت  وي����وف����رون يف 

�لازمة. 
وميكن لاأ�سدقاء �لقيام بالدور �لتايل:

- زيادة �ل�سعور بالنتماء و�أن �حلياة لها هدف.
- تعزيز �سعورك بال�سعادة و�لتخل�ض من �لتوتر.

- حت�سني ثقتك بنف�سك و�إح�سا�سك بتقدير �لذ�ت.
- م�ساعدتك على �لتكيف مع �ل�سدمات، مثل �لطاق، 
�أو �لإ�سابة مبر�ض خطر، �أو فقد�ن �لوظيفة، �أو وفاة 

�سخ�ض عزيز عليك.
- ت�سجيعك على تغير �أو جتنب �لعاد�ت غر �ل�سحية 
يف منط �حلياة، مثل معاقرة �لكحوليات �أو قلة ممار�سة 

�لريا�سة.
ملاذ� ي�سعب �أحياًنا �إقامة �سد�قات �أو �حلفاظ عليها؟

ي���ج���د �ل���ك���ث���رون م����ن �ل���ب���ال���غ���ني ���س��ع��وب��ة يف �إق���ام���ة 
�ملوجودة  �ل�سد�قات  على  �حلفاظ  �أو  جديدة  �سد�قات 

بالن�سبة  متاأخر�ً  ترتيباً  �ل�سد�قات  وقد حتتل  بالفعل. 
�أو  �لأطفال  رعاية  �أو  �لعمل  مثل  �لأخ��رى،  لاأولويات 
باأ�سدقائك  عاقتك  تنقطع  وق��د  ب��الأب��وي��ن.   �لعناية 
ب�سكل تدريجي ب�سبب �لتغر�ت �لتي حتدث يف حياتك 
تكون  ق��د  �أو  �لهتمامات،  تعار�ض  ب�سبب  �أو  وحياتهم 
�نتقلت �إىل جمتمع جديد ومل جتد بعد طريقة منا�سبة 

لالتقاء و�لتعارف.
م�ساألة  عليها  و�حلفاظ  جيدة  �سد�قات  �إقامة  �إن  كما 
حتتاج �إىل بذل جهد. ومع ذلك، فال�سعادة و�لر�حة �لتي 
قد متنحها �ل�سد�قة جتعل �لأمر ي�ستحق بذل �جلهد.

ما �لعدد �ملثايل لاأ�سدقاء؟
كيفية �حل�سول �أهم كثًر� من �لكم. ومما ل �سك فيه 
�أمر  و�مل��ع��ارف  �لأ���س��دق��اء  م��ن  متنوعة  �سبكة  �إن�ساء  �أن 
ا �حلفاظ على عدد قليل من  جيد، لكنك قد تف�سل �أي�سً
يف  بجانبك  فعًا  جتدهم  �لذين  �حلميمني  �لأ�سدقاء 

�أفر�حك و�أتر�حك.

ما و�سائل �للتقاء باأ�سخا�ض جدد؟
�مل�ستقبل،  �أ�سدقاء  ي�سبحون  جدد  باأ�سخا�ض  لالتقاء 
�أ�سخا�ض  ف��ي��ه��ا  يتجمع  �أم���اك���ن  �إىل  ت��ذه��ب  �أن  ع��ل��ي��ك 
�آخ��رون. فا ت�سع نف�سك رهن ��سر�تيجية و�ح��دة ل 
من  م��زي��ًد�  بذلت  فكلما  ب��الآخ��ري��ن،  لالتقاء  تغرها 

�جلهد، �زد�دت �حتمالت جناحك.

تغليف وجبتك ال�سريعة 
املف�سلة قد ي�سبب ال�سرطان!

�لأطعمة  ع���ن  ن��ت��ك��ّل��م  ع��ن��دم��ا 
�ملو�د  ع��ن  و�لب��ت��ع��اد  �ل�سحّية 
على  نرّكز  ما  �إج��م��اًل  �مل�سّرة، 
حم��ت��وى �ل��ط��ع��ام ب��ح��ّد ذ�ت����ه، 
غ���اف���ل���ني ت���ف�������س���ي���ًا �آخ�������ر له 
�أو  تاأثر كبر، �أل وهو �لوعاء 
�لتغليف �لذي ن�ستخدمه 
�لطعام.  ه���ذ�  حل��ف��ظ 
فانتقال بع�ض �ملو�د 

ماأكولتِك  بتحويل  كفيل  منه 
وحّتى  م�سّرة  �إىل  مفيدة  م��ن 
���س��اّم��ة... فكيف �حلال  �أح��ي��ان��اً 
�مل�سّرة  �ل�سريعة  �لوجبات  مع 

�أ�سا�ساً؟
�لأو�ين  �أّن  ت���ب���نّي  �أن  ف��ب��ع��د 
�لبا�ستيكية قد ت�سّبب �ل�سمنة، 
جاءت در��سة حديثة لتظهر �أّن 
�لتغليف �لورقي �لذي ي�ستعمل 
�أن��و�ع �لأطعمة  ل��ّف خمتلف  يف 
مطاعم  يف  و�ل�������س���ن���دوي�������س���ات 
ي�سّكل  �ل�������س���ري���ع���ة  �ل����وج����ب����ات 
�ل�سّحة  ع��ل��ى  ك��ب��ر�ً  خ��ط��ر�ً 
�أي�����س��اً، وي��زي��د م��ن �حتمال 

�لإ�سابة بال�سرطان!
تكون  �ل��ت��ي  �لأور�ق  ف��ه��ذه 
لت�سّرب  م�������س���اّدة  �إج�����م�����اًل 
مو�د  على  حتتوي  �ل�سحوم 

بالفلور  م�����س��ّب��ع��ة  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�نعكا�سات  ل��ه��ا  ع��ال��ي��ة،  بن�سبة 
�ل�سحة  ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة  ���س��ل��ب��ي��ة 
ب�سكل  ل��ه��ا �جل�����س��م  ت��ع��ر���ض  �إن 

متكّرر.
�لأطفال  �أّن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 
ه���م �حل��ل��ق��ة �لأ���س��ع��ف يف هذ� 
�خل�سو�ض، علماً باّن �أج�سامهم 
ل ز�ل�����ت ت��ن��م��و، وب���ال���ت���ايل هم 
�لكيميائية  ب��امل��و�د  ت��اأث��ر�ً  �أك��ر 

�ل�سامة.
وم���ن �مل�����س��اك��ل �ل�����س��ح��ي��ة �لتي 
�ملو�د  ل��ه��ذه  �لتعر�ض  ي�سببها 
�ل�سرطان،  �أن��و�ع  بع�ض  نذكر: 
�لدرقية، �سعف  �لغّدة  �أمر��ض 
�خل�سوبة،  ت����ر�ج����ع  �مل���ن���اع���ة، 
�لولدة  عند  �ل��وزن  و�نخفا�ض 

يف حال �حلمل.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية فاطمة بنت مبارك " اأم االمارات"

تخريج الطالبات املتفوقات من جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا يوم الثنني القادم
•• العني - الفجر

   حتت رعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 
- رئي�صة االحتاد الن�صائي العام، الرئي�س االأعلى 
املجل�س  رئي�صة  االأ�ييصييرييية،  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
االأعلى للأمومة والطفولة- يقام حفل تخريج 
الطالبات املتفوقات من جامعتي االإمارات وزايد 
وكليات التقنية العليا يوم االثنن املقبل، املوافق 
10 اأبريل اجلاري يف امل�صرح الوطني باأبوظبي.

على  يقام  الذي  االحتفال  برنامج    و�صيت�صمن 
الطالبات  تكرمي  باأبوظبي  الوطني  امل�صرح 
البكالوريو�س  برامج  من  اخلريجات  املتفوقات 

يف املوؤ�ص�صات التعليمية الثلث. 
االأمييارات،  اأم  بتكرمي  طالبة   481 و�صتت�صرف 
احتفايل  بييرنييامييج  �صمن  �صهادتهن  وا�ييصييتييلم 
رعايته  على  عييام  كل  يف  االإميييارات  اأم  حتر�س 
ورعايتها  اهتمامها  بذلك  مييوؤكييدة  وح�صوره، 

تكرميها  خلل  من  االإماراتية،  املييراأة  بتمكن 
الريادة  مواقع  مبختلف  جهودهن  وتقدير  لهن 
املكا�صب  من  املزيد  حتقيق  لتوا�صل  والتميز، 

واالإجنازات يف م�صرية املراأة االإماراتية. 
طالبات  من   36 الي  للدفعة  احلفل  هذا  ويقام 
جامعة االإمارات، والدفعة 26 طالبات التقنية 

العليا و15 من طالبات جامعة زايد.
وفيما يلى اأ�صماء اخلريجات املتفوقات:

جامعة االإمارات
�خل��ري��ج��ات �مل��ت��ف��وق��ات �م��ت��ي��از م��ع مرتبة 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  ج��ام��ع��ة  م���ن  �ل�����س��رف 

�ملتحدة �لدفعة للعام �جلامعي – 

 كلية الطب والعلوم ال�صحية 
عائ�سة �سيف ر��سد م�سبح �لزحمي 
نورة �سامل نا�سر عبد�هلل �لبلو�سي 

خلود عبيد عتيق عبيد �لظاهري 
عائ�سة خالد �بر�هيم حممد �ملرزوقي 

موزة خلف �سعيد حممد �ل�سبلي 
جنود �أحمد علي مفتاح �لزعابي 

�سامة عبد�لبا�سط عمر عبيد �ملهري 
�سارة علي حممد ح�سني �ل�سمايل 
مرمي علي ر��سد �سعيد �ل�سريدي 

فاطمة �أحمد حممد بن قا�سم �ل�سحي 
�إميان حممد عبد�هلل �إبر�هيم �حلمادي 

خلود حممد �سليمان عبيد �خلزميي 
مره �إبر�هيم حممد علي �لظاهري 

مروة عبد�لوهاب عبد�هلل �لعو�سي 
مروة عبد�هلل �سامل �أحمد �لكثري 

مرمي �سامل �أحمد ر��سد �لنعيمي 
�أ�سماء عبد�هلل علي بن رباع 

ب�سمة حممد قائد �أحمد حممد 
�سيخة غنام عبد�هلل غنام �لكعبي 

عائ�سة حممد غدير علي �لعرياين 
ملياء خلفان عبد�هلل حممد �ل�سنيدي 

دلل ريا�ض عبد�للطيف �ملهيدب 
مروة حممد عبد�لو�حد حممد �حلمادي 

موزة عبد�هلل ح�سن �سالح �لظفري 

�إليازية عبد�هلل حممد عبد�هلل �لكعبي 
خلود مرعي �سالح ي�سلم �لكثري 

عزة عبد�هلل �سلطان �لعريف �لظاهري 
�آم����ن����ة حم���م���د ع���ب���د�ل���رح���م���ن ب����ن ج����ر�ح 

�لطنيجي 
رمي عبد�لقادر ح�سني �أحمد حممد 
خولة ح�سن حممد عبد�هلل �لنابودة 

�سارة �سامل �سعيد حممد �حلجري 
�سمه م�سعود علي م�سعود �لعلوي 

مرمي �أحمد حديد ثويني �جلنيبي 
مزون حممد �سعيد حممد �لها�سمي

 كلية العلوم االإن�صانية واالإجتماعية 
ولء ز�هي عويد�ت بني جابر 

لبيبة علي �أحمد �سيف �لعي�سائي 
 �آمنة حممد عبد�هلل عبد�لرحمن 

�ساره ع�سام �سليمان �لعبادلة 
مرمي خمي�ض �سامل �سعيد �حل�ساين 

ر�سا حممد تي�سر عبد�حلفيظ �لدغيمات 
ريان حممد طه �أحمد

�آمنة �سعيد �سيف علي �حل�ساين 
 رمي �أحمد جوعان ر��سد �لظاهري 

�أنو�ر هاين يو�سف ح�سون 
عهود �أحمد حممد علي �لدهماين 

 عائ�سة عبيد �سامل بن لوح �لدهماين 
موزة عبيد �سامل بن لوح �لدهماين 

 جميلة خمي�ض عبيد �جميع �لهند��سي
فاطمة بنت �أحمد بن حمد �ملحروقي 

خلود جمعة علي خمي�ض �لكعبي 
عائ�سة بنت �سليمان بن علي �ل�سام�سية 

عائ�سة بنت حممد بن �سامل �ل�سام�سية 
 حمده �سعيد غافان م�سلم �جلابري 

يار� علي حممد دخل �هلل 
 نورة عبيد �سامل علي �لر��سدي 

دميه حت�سني ر�ساد �حللو�ين 
دعاء حممود مارديني 

هاله حممد �سليمان �أبو عيده 
�أ�سماء يو�سف جمعة حممد عبد�للطيف 

رمي عامر �سرحان �ملوي�سي �ل�سام�سي 
 نادية عي�سى حممد علي �ل�سمار 

 حنان فايز بهمن رحمه �هلل �ملرزوقي 
 عزة عو�ض �سعيد �سويلم �لكتبي

 �إليازية علي حممد بن خليفة �لبدو�وي 
�سليمة �سامل مفتاح علي �لكعبي 

مزون بنت عبد�هلل بن علي �لعلوي 
با�سمة �أحمد حممد �حلاج 

 مرمي �سالح م�سبح �سامل �ملنهايل 
علياء حمد �سامل �جلابري 

 عذ�ب علي �سامل �سعيد �لكتبي 
 مها علي مهدي حممد �لعمري 

 رمي عبد�لعزيز ح�سني �خلياط �لعلي 
مها عبد�هلل حممد عليوة �حلب�سي 

رمي حممد زيد �ملري �ل�سحي 
�سارة ر��سد علي ر��سد �ل�سريدي 

 عائ�سة بخيت �سياح مبارك �لظاهري
 ودمية مبخوت �سامل عاي�ض �لكربي

فاطمة علي فرج علي �ل�سام�سي 
ح�سناء بابانا �لعلوي 

�سيماء عزي 
نادية ح�سن يو�سف �جليب 

 كلية العلوم 
�سيخة ربيع عبد�هلل حممد �حلمودي 

�أ�سماء بنت عبيد بن �سعيد �لغيثي 
�سافة �سعيد عبد�حلليم �إبر�هيم 

 ميثاء عجيل عبيد بن فاح �آل علي 
 �سما عبيد حممد بن حاذه �لكتبي 

فاطمة علي عبد�هلل �ل�سحي 
�إميان �أحمد خمي�ض بن ما�سي �لهايل 

موزة �سيف علي �سيف �حلميدي 
لطيفة علي خلفان حممد �ملطوع 

�ساره بنت �سيف بن �سلطان �ل�سام�سية 
خديجة �آدم �سي 

 علياء �إبر�هيم علي �إبر�هيم �حلمادي 
هاجر جعوده 

�ساره حممد و�ئل �سحلول
ح�سة �أحمد علي حممد �لنعيمي 

�أمينة حممد جمال حلام 

 كلية الرتبية 
حف�سة بنت حممد بن عبد�هلل �ملدحانية 

 فاطمة مر�د مو�سى علي �لبلو�سي 
 فاطمة بنت حممد بن علي �ل�سحية 
مرمي بنت �سامل بن حممد �لنعيمية

 كلية االإدارة واالإقت�صاد 
 رو�سة �سعيد �سليم �سليمان �لدرعي 

مرمي �سالح حممد �لكحلوت 
 �سما نا�سر مكتوم حممد �ل�سريفي 
 نوف علي حميد �سلطان �لعامري 

ليال جال حممد ق�سطة
مرمي علي عبد�هلل �أحمد خليفة �لغتم 

 فاطمة بدر عامر �سامل �ل�سيعري 
د�نه نز�ر ح�سن 

 �أ�سماء �أحمد علي بخيت �مل�سعبي 
 مها مطر �سامل بن ثابت �لقايدي 

مرمي بنت جا�سم حممد مبارك �لدروي�ض
 عائ�سة �سيف حممد علي �لكعبي 

�أ�سماء بنت �سامل بن حممد �ل�سنيدية
 رو�سة �سعيد حممد �سعيد �لكتبي 
فاطمة علي حممد ر��سد �ستري 

منال عو�ض �لربيك �سعيد �لعامري
مليحة عمر �أحمد بايو�سف 

 نورة ز�يد هال حممد �لكعبي 
 ميثاء مبارك هز�ع نا�سر �ملن�سوري 
مرمي يون�ض حممد �سريف �خلوري 

�أمل �لأرياين
 �آمنة حممد عبد�لرحمن �أحمد �لدرمكي 

�أماين جمال �لعينا
 عائ�سة ر��سد قنا�ض ح�سرم �لكتبي 
 موزة جمعة �سعيد �لرم�سي �لنعيمي 

خولة مبارك ح�سن �خلليفي 
 �سماء �أحمد هال ثابت �لكويتي 

منى كمال �أحمد �حلكيمي
 رمي �سعيد �سلطان حممد �لظاهري 

 �آمنة حمد �سامل حممد �لنيادي 
 خديجة �سالح خمي�ض خلفان �ل�سعدي 

مرمي بنت �سامل بن حمد �لنعيمية 
عائ�سة مرز� منور �أحمد بيج 
فاطمة مرز� منور �أحمد بيج 

 �أ�سماء ر��سد عبد�هلل علي �حل�ساين 
 فاطمة �سعيد �سبت �سعدين �لظهوري 

 كلية القانون 
 حمده عبد�هلل ح�سني عبد�هلل �حلمادي 

 ميثاء علي �سيف حممد �سيف �لغفلي 
عائ�سة عبد�هلل ح�سن عبد�هلل �ملفتاح

 منال �سامل مال �هلل �ملا�ض �ل�سويدي 
عائ�سة بنت �سايف بن �إبر�هيم �لبوعينني

 �سامة ناجي �سامل علي �لعامري
 رمله مهدي �أحمد حممد �سيف 

 كلية االأغذية والزراعة 
 فاطمة حمد�ن �سامل خمي�ض �لبادي 

 ليلى �حمد علي �سامل �لظاهري 
نور� حممد عبيد �ساملني �ملن�سوري 

 �أمل ر��سد �سعيد خلفان �ملعمري 
 مرمي حممد علي مرق�ض �لنقبي

 موزة عبد�هلل حممد علي بهو�ن 
علياء جمعة عبد�هلل هال �حلمادي 

�آية زياد �أحمد غنامي
نرمني ح�سان حممد �سليم �أحمد

�سوزي غ�سان حمامي 
�أ�سماء حممد �أبو �لفرج �سادق

فاطمة ر��سد علي �لهنجري �ملزروعي
روند مازن حممد جيعان

�سيخة حميد �سيف حمد �لعامري 

 كلية الهند�صة 
�ساره �سيد علي حممد مرزوق 

�آلء خالد �أحمد ف�سل 
 خولة حامد جنيد عبد�هلل باوزير 

زينب �أحمد عبد�هلل �حلد�د 
 نورة �سامل حممد �سعيد �ليماحي 

 مرمي م�سبح علي بن بطي �لقايدي
 حمده �أحمد حممد حمد �لدرعي 

مو�نارو�سي حامادي مو�توندو
 دلل حممد عبيد ر��سد �ملن�سوري 

 فاطمة ر�م�ض عامر قنو�ض �لعامري 
هبة �هلل عبده حممد عبد�للطيف دروي�ض

 خولة حممد �أحمد قا�سم �لكندي 
�سيماء �إبر�هيم �سليمان دروي�ض 

مرنان فائق ح�سني عبد�هلل 
�سحر عبا�ض خليل 

ب�سرى عبد�لكرمي �ل�سغري 
 ودمية ر�م�ض عامر قنو�ض �لعامري 
 حليمه دروي�ض حممد �سامل �ملقبايل 

مر�م بنت يعقوب بن حممد 
 �سفاء ها�سم �سامل ها�سم �حلب�سي 
 ميثة �سيف �سامل حممد �لدرعي

رغد عبد�ملنعم �حل�سري 
 عائ�سة جا�سم حممد جمعة �حلو�سني 

 فايزة عزيز �له حممد �ملرزوقي 
 فاطمة عبد�لهادي حممد �أحمد �ملرزوقي 

 �سيخة علي �سيف علي �حلمودي 
 �أحام خمي�ض �سامل خ�سيف �لزحمي

 مهره �سامل نا�سر عبد�هلل �لبلو�سي
 عائ�سة علي عبد�هلل مليح �لنيادي 

حممد  ح�سني  عبد�لوهاب  مها 
�سحادة 

برنامج حفل التخرج
تبد�أ �حتفالية �لتخرج �لتي تقام بامل�سرح �لوطني باأبوظبي يف �ل�ساد�سة و�لن�سف من م�ساء يوم �لثنني �لقادم 
�لعا�سر من �أبريل بو�سول ر�عية �حلفل �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك )�أم �لإمار�ت( حيث تعزف مو�سيقى 
�إيد�نا بافتتاح �لفعالية  �آيات عطرة من �لقر�آن �لكرمي  �ل�سام �لوطني لدولة �لإم��ار�ت من بعده يتم تاوة 
حيث تلقى كلمة �أم �لإمار�ت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك ومن بعدها �لكلمة �ملوجهة من معايل �لدكتور 
�أحمد بلهول �لفا�سي وزير �لدولة ل�سئون �لتعليم �لعايل ثم تقوم �ل�سيخة فاطمة بنت �سعيد بن �سيف بن 
حممد �آل نهيان من جامعة ز�يد باإلقاء كلمة �خلريجات ومن بعدها تقدم �لطالبة عائ�سة ماجد �لبدو�وي من 
جامعة �لإمار�ت فقرة �سعرية تعرب عنه �ملنا�سبة ثم تقوم �أم �لإمار�ت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك بتكرمي 

�خلريجات بال�سام عليهن وتقدمي �سهادة �لتخرج لهن.
هذ� وتختتم �لحتفالية بتقدمي هدية �سمو �ل�سيخة  فاطمة �ملقدمة با�سم خريجات جامعتي �لإمار�ت وز�يد 

وكليات �لتقنية �لعليا حيث تغادر �سمو �ل�سيخة فاطمة قاعة �لحتفال باحلفاوة �لتي ��ستقبلت بها. 

فاطمة اآل نهيان تلقي 
كلمة اخلريجات

�ل�سيخة فاطمة  تلقى كلمة �خلريجات 
بنت �سعيد بن �سيف بن حممد �آل نهيان 

من جامعة ز�يد .

ق�سم الطبيب خلريجات الطب 
م����ن جامعة  �ل���ط���ب  خ���ري���ج���ات  ت�������وؤدي 
�لإم��������ار�ت ���س��م��ن ح��ف��ل �ل���ت���خ���رج ق�سم 
�ل��ط��ب��ي��ب ح���ي���ث ي�������رددن �ل��ق�����س��م خلف 
�لدكتورة فاطمة �حلب�سي من كلية �لطب 

و�لعلوم �ل�سحية بجامعة �لإمار�ت .

مرمي اجلراحي 

عريفة احلفل
علي  م��������رمي  ت�����ق�����وم 
�إد�رة  م��ن  �جل���ر�ح���ي 
رع��������اي��������ة �ل���������س����ب����اب 
�لطابية  و�لأن�سطة 
)ط������ال������ب������ات( ب������دور 
�ملقام  �حل��ف��ل  عريفة 

بامل�سرح �لوطني .

الربوفة النهائية �سباح يوم 
التخرج بامل�سرح الوطني

جتري يف �لعا�سرة من �سباح يوم �لثنني �لقادم بامل�سرح 
�لتخرج للحا�سات على �لمتياز  �لوطني بروفة حفل 
�لتقنية  وكليات  وز�ي��د  �لإم���ار�ت  �ملكرمات من جامعتي 

�لعليا .
حيث ت�ستمر �لربوفة �لنهائية و�لتي تتو�فق �سباح يوم 

�لتخرج حتى �لثانية ع�سرة و�لن�سف ظهر�ً. 

مكرمة من )اأم االإمارات(

درهم  الف   20
للحا�سالت على المتياز

مبكرمة من �أم �لإمار�ت �سمو �ل�سيخة فاطمة 
�حلا�سات  �خل��ري��ج��ات  تت�سلم  م��ب��ارك  بنت 
�لتفوق وقدرها ع�سرون  �لمتياز هدية  على 

�لف درهم.

يتبع



 عفر�ء ر��سد �سامل حميد �ل�سريدي

 كلية تقنية املعلومات 
 منال ح�سن �سعيد �لقبوعي �ل�سحي 

 �سمه جمال حممد �سلطان �لكعبي
 جميلة �سامل خلف �سعيد �لكعبي 

 �أ�سماء كامل يو�سف حممد �ملرزوقي
�خلوي�سري  خ��م��ي�����ض  ع����ب����د�هلل  ���س��ف��ي��ة   

�ل�سحي 
 مرمي حممد �سعيد �لتوم �ل�سحي

 �أ�سماء �سلطان �سامل م�سبح �لنيادي
 �أمرة علي حمد�ن علي �ل�سحي
و�سحه ر��سد �سامل بطي �لكتبي 

جامعة زايد
�خل��ري��ج��ات �مل��ت��ف��وق��ات �م��ت��ي��از م��ع مرتبة 
�ل�سرف من جامعة ز�يد �لدفعة من �لعام 

�جلامعي – 

كلية العلوم الطبيعية وال�صحية 
�لتخ�س�ض : �ل�سحة �لعامة و�لتغذية 

مرة �سيف �سامل خليفة �ل�سويدي 
زجاجة �لنور حامد حممود قري�سي

هدى ماجد عبد�جلبار �ملاجد �ملهري
علياء عبد�ل�سام عبد�لو�حد �أحمد كاظم

 ح�سة �أحمد �سعيد �ل�سيبي 
�إميان حممد عمر �لبلو�سي 

�سيماء خمي�ض حممد عبد�هلل �حلو�سني 
عائ�سة �سمر مر عبد�لعزيز خوري 
ظبية حممد عبد�هلل �لزفني �ملهري 

عفر�ء خالد علي غليطة �ملهري 

التخ�ص�س : علوم البيئة واال�صتدامة 
 عائ�سة حممد طاهر �أ�سحق �ملرزوقي 

 فاتن نا�سر خمي�ض حممد �لربيكي
جو�هر �أحمد حممد عبد�هلل �ل�سحي 

زينب حممد لطفي علي �لأن�ساري 
زينب ح�سن ح�سني ر�سو�ن 

مرمي حممد عبد�هلل بن فهد �ملهري 
مروة عبد�هلل �ساملني �سامل �ملرعي 

والتنمية  النف�س  علم   : التخ�ص�س 
االإن�صانية 

ب�����ن جر�ض  خ����ل����ود ع���ب���ي���د غ����ري����ب ح���م���د 
�لفا�سي 

�سفية طارق �سليمان لطفى خنجي
�آمنة عبد�هلل ر��سد عبد�هلل �ل�سام�سي 

 �أمينة عبد�لرحيم علي �إبر�هيم �حلمادي 
مها حممد �أحمد بن دخني �ملطرو�سي 

عائ�سة عبد�لرز�ق مر �أحمد �أمري
تهاين نا�سر فاح حمود �لقحطاين

موزة نهيان بن مبارك بن حممد �آل نهيان
رمي نا�سر حممد �سامل �ملهري 

ميثاء �حمد حممد عبد�لرحيم �لفهيم 
�سيخة حممد �سيف �سعيد �حلمري 

موزة �سليمان علي حممد �ملخمري 
رز�ن �إبر�هيم عبد�هلل �سليمان �لهاجري 

ب�سائر ح�سن �سالح عمر �لهويت �ليافعي 
كلية العلوم االإن�صانية واالإجتماعية 

�لتخ�س�ض : �ل�سوؤون �لدولية 
 فاطمة بنت �سعيد بن �سيف بن حممد �آل 

نهيان 
 �سيماء عبد�هلل علي �حلو�سني 

 �أمل حبيب �ليا�ض حممد 
 علياء عبد�هلل ح�سن �أحمد طاهر 
 �أفنان علي �سامل �سالح �لربيكي 

 مرمي عبد�هلل جامع �لقيزي �لفا�سي 
 �سمه فار�ض خلف خلفان �ملزروعي 

 موزة جا�سم �أحمد �حلمادي
 ميثاء �أحمد ح�سن �أحمد �حلو�سني 

التخ�ص�س : الثقافة واملجتمع 
فاطمة �أحمد عبد�هلل �لهنائي 

ميثه �سامل حمود حمد �لبو�سعيدي 
عذ�ري ه�سام حممد ناجي �حلمادي

كلية االإدارة 
�لتخ�س�ض : �ملحا�سبة

عائ�سة حممد خليل �إبر�هيم �حلو�سني 
جمانة فوؤ�د حممد بوخ�ض 

�أ����س���م���اء ع��ل��ي حم��م��د ع��ب��د�ل��غ��ف��ور حمب 
�لعو�سي

عبد�هلل  حم���م���د  ع���ب���د�ل���رح���م���ن  �ل���ع���ن���ود 
�لرميثي 

ميثا علي مبارك علي �ل�سوري 
�أ�سماء �سعيد علي حميد �لكتبي 

�سميه حم�سن نا�سر مبارك �حلارثي
فاطمة عبيد حممد �لأ�سلي �لفا�سي 

�آمنة �أحمد حممد �إبر�هيم �حلمادي 
رمي خمي�ض ح�سني خمي�ض �حلو�سني 

مرمي ح�سني �أ�سحق �أحمد كرم�ستجي 
روحيه عبد�حلميد باقر ز�ده 

�سيماء عثمان يحيي زكريا �لكمايل 
عائ�سة حممد جمعة عبد�هلل �لفا�سي 

عائ�سة مبارك �سالح علي �جلنيبي 
جو�هر حممد عبد�لعزيز �لعلي �حلمادي 

منال مبخوت �سعيد علي �لنهدي 
�ل�سيل علي �سالح حممد �لعامري 

رو�سة جا�سم علي �إبر�هيم �ملن�سوري 

التخ�ص�س: التمويل 
لطيفة مبارك م�ساعد �سعيد �ملن�سوري 

موزة �سعيد حممد ذياب �ملن�سوري 
ميثاء عادل جا�سم حممد �ملدفع 

ري�سه حممد هال ز�يد �لفاحي 
�سيخة طارق عبد�هلل ر��سد �خلرجي 
�أ�سماء جمال ح�سني �إبر�هيم كلد�ري 

ملياء عبد�لقادر �إبر�هيم عبد�هلل �خلياط 
�ساره جمعان �سامل عمر باتي�ض 

ميثاء �سقر عو�ض بن فاك �لكتبي 
مره علي مبارك علي �ل�سوري 

منال حممد �ل�سيخ طه
�أ�سماء �أحمد حممد �لبكري 

عائ�سة عبد�ل�سام �ل�سيد ح�سن �لها�سمي 
�إليازية �أحمد �سامل �ل�سامان �لنعيمي 

نورة عبد�لرحمن عبد�هلل عقيل ما�سي 
كلثم عبد�لرحمن حممد ر��سد �ل�سارد 

منوه ح�سني عبد�هلل حممد �لعو�سي 
�أفنان عبد�لرحمن ح�سن حممد �لزبيدي 

�سيخة نا�سر مر عبد�هلل �أحمد خوري 
حمده �أحمد حممد عبد�هلل �ل�سحي 
عائ�سة �سالح �أحمد �سعيد �ملن�سوري 
مرمي عمر ح�سني �حلامد �لو�حدي

�سيخة حممد عبيد خمي�ض �لظاهري 
�سامة حممد مبارك علي �ملزروعي 

علياء علي ح�سن حممد �ملرزوقي 
مرمي يو�سف علي حميد �ل�سويدي 
�سامية عبيد ر��سد م�سعود �لعلوي 

�سماء �سرور بال �سرور �لكعبي 

التخ�ص�س: اإدارة املوارد الب�صرية 
منى عبد�لرحمن �أحمد �لنوعه 

 حمده �أحمد حممد عبد�هلل �ل�ساروخ 
�أمل حممد عبد�هلل �حلامز �ل�سويدي 
زينب حبيب خليل �أكرب حاج عبد�هلل 

�أروى عاتق علي حم�سن �مل�سعبي 
�سامة علي عبيد �لفز�ري 
�أ�سماء �أحمد �سالح حممد 

�إميان خالد عي�سة �سامل �جلابري 
حمدة �سلطان دروي�ض �سيف �ملري 

التخ�ص�س: الت�صويق 
ح�سة عتيق علي ر��سد �لكتبي 

 ميثه جا�سم حممد ح�سن ر�سا 
عبد�لكرمي  حم��م��د  ع���ب���د�ل���ك���رمي  م����رمي 

�ل�سحي 

التخ�ص�س: والت�صويق 
ب�سائر حممد �إبر�هيم بال �لدي�سي 

 كلية الفنون وال�صناعات االإبداعية 
�لتخ�س�ض: �لت�سميم �جلر�فيكي 

موزة عبد�هلل ح�سن عبد�هلل �ملناعي 
�آمنة حممد �سالح حممد �آل �سالح
عهود �أحمد قا�سم عبد�هلل �لعوذيل 

�سيماء حممد �أحمد ح�سن �لعبيديل 
مها يو�سف �إبر�هيم حمد �لعبيديل 

التخ�ص�س: الر�صوم املتحركة 
�أ�سماء ح�سن حممد مو�سى �لبلو�سي 

التخ�ص�س: الفنون املرئية 
�سيخة فهد �سعيد جمعة �لكتبي 

�لإعامية  �لو�سائط  ت�سميم  �لتخ�س�ض: 
�ملتعددة 

هاجر حممد عبد�هلل عليوة �ل�سحي
مرمي �سالح �أحمد �سالح �حلمادي 

هد�ية حممد نور �لدين حممد فاح 
علياء خلف ر��سد �لكيتوب �لنعيمي 

اجلرافيكي  الت�صميم  التخ�ص�س: 
واالإت�صال املرئي 

ب�����ن حممد  ب����ن����ت ع���ب���د�ل�������س���ت���ار  ح����م����ده 
�لأن�سارية

 كلية الرتبية 
و�لتعليم  �لإب��ت��د�ئ��ي  �لتعليم  �لتخ�س�ض: 
�ملتو�سط يف جمال تعليم �للغة �لإجنليزية 

�إب����ر�ه����ي����م حممد  ���س��ي��خ��ة ع���ب���د�حل���م���ي���د 
�لب�ستكي 

و�لتعليم  �لإب��ت��د�ئ��ي  �لتعليم  �لتخ�س�ض: 
�ملتو�سط يف جمال تعليم مادة �لريا�سيات 

�أ�سماء �أحمد حممد �أحمد 
مرمي �إ�سماعيل �سامل حممد جمعة

���س��م��ي��ح��ه ع���ب���د�مل���ج���ي���د حم���م���د �إب���ر�ه���ي���م 

�لتميمي 

 كلية االبتكار التقني 
�لتخ�س�ض: �أمن و�سبكات �ملعلومات 

�سفا �أحمد حممد �سعيد �لعامري 
جو�هر �سيف علي حممد �حلو�سني 

خديجة �ساح �لدين �حلاج عبد�هلل �سريف
د�نة نا�سر خادم �سامل �ملن�سوري 

ح�سة عبد�لبا�سط حممد �أحمد �ل�سويدي
ح����م����ده م����اج����د حم����م����د �ل�������س���ي���خ �أح����م����د 

�خلزرجي 
مرمي عمر�ن حممد مهنا �لنعيمي 

�سذى �سيف ميزر �سيف �ملري 
لطيفة ح�سني عبد�هلل فتح �هلل �أهلي 
هاجر عبد�هلل علوي �أحمد �مل�سعبي 

�سما علي �أحمد بو كرود �ملري 

التخ�ص�س: حو�صبة املوؤ�ص�صات 
 بثينة ح�سن عيدرو�ض �حلب�سي 

�لتخ�س�ض: نظم �ملوؤ�س�سات 
 فاطمة حممد ز�رعي 

مرمي �سعيد مطر هو��ض �خلييلي
�سمية علي �سالح بام�سعود 

اإدارة  و  املعلومات  نظم  التخ�ص�س: 
التقنيات 

نورة ح�سني حممد ح�سني �لربيك 
و�سحه فهد حممد عي�سى �آل علي 
ميثا عبد�هلل خلف هال �ملزروعي 

 كلية علوم االت�صال و االإعلم
�لتخ�س�ض: �لت�سال �ملرئي 

خولة عبد�لكرمي عبد�هلل عبد�لكرمي 
هند ها�سم �ل�سيد حممد �لها�سمي

التخ�ص�س: االت�صال اال�صرتاتيجي 
�إ�سر�ء �إبر�هيم ح�سن �حلاج 

رمي عبد�هلل �إبر�هيم جد�ح �آل علي 
هند �أحمد حممد �سالح �خلمري 

مروه حممود حممد �إ�سماعيل زينل 
�إميان �إبر�هيم عبد�هلل �إبر�هيم بالرهيف 

دينا حمزة ح�سن �سليمان
ناعمة حممد عبد�لكرمي �ملا �ل�سحي 

مره عبد�هلل حممد �إبر�هيم عبيد �هلل 
�سما �إبر�هيم جا�سم �ل�ساعر �لزعابي 

عائ�سة قا�سم �أحمد مال �هلل �حلمادي 

�لتخ�س�ض: �ل�سياحة و �لت�سال �لثقايف 
مرمي عبد�ملجيد عبد�لروؤوف عبد�لرحمن 

�لعور 
مرمي حممد عي�سى �لقطام �لزعابي 

التخ�ص�س: االإعلم اجلديد 
�سفية ز�يد حميد غامن �لنعيمي 
�آمنة �ساح �سامل خمي�ض حولني 

كليات التقنية العليا 
�خل��ري��ج��ات �مل��ت��ف��وق��ات �م��ت��ي��از م��ع مرتبة 

�ل�سرف من كليات �لتقنية �لعليا 
�لدفعة للعام �جلامعي – 

ق�صم علوم الكمبيوتر واملعلومات

ت��خ�����س�����ض: ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �مل���ع���ل���وم���ات – 
�لو�سائط �ملتعددة �لتفاعلية 

�أفنان �أحمد عبد�هلل �أحمد �ملرزوقي 
�ساره ر�سا �سلمانبور 

لولوه �سامل عبد�هلل بن �إ�سحاق
خولة عبد�لرحمن علي غامن �آل علي 

تخ�ص�س: اأنظمة املعلومات – االأنظمة 
االأمنية واجلنائية 

موزة دليمج نخرة دليمج �لهاملي
عائ�سة حممد �سعيد �سم�سوم �لنقبي

فاطمة �سامل ح�سن حمد �لهاجري 
نورة �سعيد عو�ض ر��سد �ليحيائي 

ح�سة �سعيد �أحمد �ل�سريف �لنعيمي 

 – املعلومات  تكنولوجيا  تخ�ص�س: 
ال�صبكات االإلكرتونية 

رمي �إبر�هيم خلفان �سعيد �لفا�سي 
حمدة حممد �ملا�ض وليد خمي�ض 
عنود جا�سم عي�سى �نكيز� �لعلي 

 – املعلومات  تكنولوجيا  تخ�ص�س: 
تطوير التطبيقات 

�إميان ر��سد عبد�هلل حميد �ل�سام�سي 
مرمي حممد ف�سل �ملن�سوري �حلمادي

�أزهار حممد �سالح �سامل �لعامري 
علياء عبد�هلل حممد خويدم �حلمادي

 ق�صم اإدارة االأعمال 
تخ�س�ض: �إد�رة �جلودة و�لإ�سر�تيجية 

مهرة دروي�ض جابر �سيفان �ملهري 
عائ�سة �سعيد بال �سامل حممد �ملري 

فرح �سلطان �سيف �سامل �لكبي�سي 
����س���م���رة ع���ل���ي ع���ب���د�ل���رح���م���ن �إب����ر�ه����ي����م 

�ملرزوقي 
خلود �سعيد عبيد حممد �ل�سميلي 

فاطمة عبد�لقادر عبد�هلل قا�سم �لعمادي
فاطمة حممد �أحمد حممد �ملرزوقي 

فاطمة علي عبيد علي �لزعابي

تخ�ص�س: اخلدمات املالية واالأعمال امل�صرفية 
�أ�سماء يعقوب �ل�سيد �أحمد �لها�سمي 
عائ�سة حممد علي عبد�هلل �ملرزوقي 

مروة �سلطان ر��سد �لعجيم �ل�سويدي 
علياء حممد زبر حممد عقيل �لب�ستكي 

�إميان خالد عبد�هلل حممد 

تخ�ص�س: املحا�صبة 
�آلء ح�سني عبد�لعزيز حممد �لعو�سي 

مرمي �أحمد حممد عبد�لرحيم �ملا 
ماريه عبد�لرحمن علي �أهلي 

�آمنة عبد�حلميد باقر ز�دة 
وفاء عبد�حلميد باقر ز�دة 

�آمنة عبد�ملجيد باقر علي �ل�سفار 
ميثا حمد �سلطان عبد�هلل �ملهري 
�سعيدة �أحمد علي عي�سى �لبلو�سي 

�سجى طارق �سعيد �لنومان �ل�سام�سي 
فاطمة عبد�لعزيز حممد علي �حلمادي 

زينب �إبر�هيم معتوق مفتاح �حلو�سني 
ب�����س��اي��ر خ��م��ي�����ض ع���ل���ي حم���م���د �ل���دب���اين 

ظنحاين
يو�سف  �أح�����م�����د  ع����ب����د�ل���������س����ام  م����ي����ع����اد 

�لرحماين 
عايده �سيف علو�ن �أحمد

نورة علي �سيد حم�سن �لعطار �لها�سمي 
زينب علي حممد يو�سف �لبلو�سي 

مرمي �سعيد عبد�هلل �سهيل �آل �سهيل 
مرمي عبد�هلل يو�سف كمال �آل علي 

�أمينة �إبر�هيم ح�سن �ملرزوقي 
غايه عبيد حممد جمعة �ملطرو�سي 

مرمي �إبر�هيم معتوق مفتاح �حلو�سني 
عبد�لرحيم  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ع��م��ر  ح��ف�����س��ة 

�لنمر 
مزنة حممد �أحمد حممد 

جو�هر عبد�هلل يو�سف نا�سر �لزرعوين
منى يو�سف عبد�هلل �أحمد لنجاوي

بن  عبد�لرحمن  حممد  عبد�لعزيز  ميثا 
حافظ

زينب يو�سف عبد�هلل �أحمد �ملرزوقي 
هيام �أحمد علي �حلمادي 

تخ�ص�س: اإدارة �صل�صلة التوريد 
فاطمة �إبر�هيم ح�سني علي خان �أهلي 

تخ�ص�س: اإدارة االأعمال الدولية 
رمي عبد�لقدو�ض عبد�خلالق خالد

دنيا �أحمد عبادي 
�آمنة حممد ر�سيد حافظ 

جو�هر حاجي حممد حاجوين �لزرعوين 
منى �ساعد �سعيد حمد �ل�سقطري 

جو�هر �أحمد عبد�هلل حارب �ملهري 
ميثه خالد نا�سر خمتار �لأن�ساري 

تخ�ص�س: اإدارة املوارد الب�صرية 
مي حممد طار�ض �سيف �ملري 

خولة عقيل �إبر�هيم �لعبدول �لعو�سي 
�أ�سماء من�سور هرمودي 

 ق�صم االت�صال التطبيقي 
تخ�س�ض: �لإت�سال �ملوؤ�س�سي و�لإعامي 

ب�ساير حمزة جمعة �خلري�ض �مليل
نوف قي�ض عبد�لرحمن غامن

تخ�ص�س: االإعلم التطبيقي 
مرمي مو�سى نور �لديني 

مرمي حممد �سعيد حمر عني �لعلي 

 ق�صم الرتبية 
�لإجنليزية  تعليم  يف  �لربية  تخ�س�ض: 

يف �ملد�ر�ض 
�سفاء علي �سامل �لزعابي 

تخ�ص�س: التعليم االإبتدائي 
فاطمة حبيب غلوم ح�سني �لعطار 

عائ�سة حممد ر��سد �لرقروق �ل�سميلي 
زينب عبد�هلل �أحمد حممد �لبلو�سي 

�آمنة خليفة �سيف خليفة �ملهري 
مرمي بدر حممد ح�سن �ملرزوقي 

للمرحلة  الييتييعييليييييم  تييخيي�ييصيي�ييس: 
التمهيدية 

ميثاء خليفة علي خليفة �لبدو�وي 

تخ�ص�س: تكنولوجيا التعليم 

رقية �أحمد نادر �ل�سيخ بن يو�سف 
 ق�صم العلوم ال�صحية 

تخ�س�ض: �لت�سوير بالأ�سعة 
علياء نا�سر عو�ض �أحمد بكر�ن 
نورة علي خلفان حممد �ملطوع 

فاطمة عي�سى جا�سم �إ�سماعيل �حلو�سني
�آمنة عبد�لكرمي حمزة كاظم �لب�ستكي

علياء عبد�هلل ر��سد عبد�هلل �لزعابي

تخ�ص�س: ال�صيدلة 
�آمنة �أيوب عبد�هلل نعمان

تخ�س�ض: �خلدمة �لإجتماعية 
جو�هر �سالح حممد ح�سن

بخيتة �سغر مبارك مرخان �لكتبي 
تخ�ص�س: خدمات الطوارئ الطبية 

�سديقة �أحمد عبد�هلل ح�سن �أ�سكناين

تخ�ص�س: علم املختربات الطبية 
عائ�سة حممد علي �لعجلة �آل علي 

 ق�صم تكنولوجيا الهند�صة 
تخ�س�ض: �لدفاع �جلوي 

عائ�سة عبد�هلل عبيد عائ�ض �لقايدي 

تخ�ص�س: تكنولوجيا 
عو�سة جمعة �سامل عبد�هلل �لبلو�سي 

تخ�ص�س: تكنولوجيا 
عبر حممد �إبر�هيم �حلمادي 
فاطمة �سالح حممد �حلمادي 

الهند�صة  تكنولوجيا  تخ�ص�س: 
املدنية 

نادية حمزة ح�سن علي �لقا�سم 

الهند�صة  تكنولوجيا  تخ�ص�س: 
امليكانيكية 

موزة علي �سامل بدر �ملنذري
�سار� جميل ر��سد �سعيد �لهنائي

هند�صة  تييكيينييولييوجيييييا  تييخيي�ييصيي�ييس: 
االإلكرتونيات 

ناهد �سعيد حممد عبد�هلل �آل علي 
�أ�سماء �أحمد حممد �سليمان �ملازمي 

لطيفة حممد عبد�هلل حممد �ملرزوقي 
�أمل عبد�لعزيز عبد�هلل دربول �ل�سحي 

خولة عبد�هلل حممد باحاجي �حلمادي 
عائ�سة عبد�هلل ح�سن حميد�ن �لزعابي 

خلود �إ�سحاق حممود �أحمد �لرئي�سي 

تخ�ص�س: طيار ع�صكري 
فاطمة عبيد �سالح خلف �لزعابي 

فاطمة �سعيد حممد م�سحار �ملهري 
علياء حممد عبيد �مل�سيقري �ملزروعي 

تخ�ص�س: هند�صة النقل 
منال يعقوب ح�سن علي �حلو�سني 

خلود عبد�هلل عبيد عو�ض �جلابري 
�إميان عبد�هلل عبيد عو�ض �جلابري 
�أبر�ر حممد يو�سف �لعزيز �لبلو�سي 

�ش�ؤون حملية
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-50 ب��ذور �ل�سم�سم من ح��و�يل  تتكون 
بزيت  ي�سمى  �لذي  �لزيت،  من   60%
�لزيوت  �أنو�ع  �أغلى  �ل�سرج ويعترب من 
�لنباتية، وميتاز بقيمته �لغذ�ئية �لعالية 
 E،( ويعترب م�سدر�ً غنياً بالفيتامينات
ويحتوي   ،)B1، B2، B3، B5، B6
كل 100 جر�م �سم�سم على 585 �سعر 

حر�ري.
ونن�سح، نحن، �أخ�سائيي �لتغذية، د�ئماً 
ب���ت���ن���اول ك���ل م���ا ه���و ط��ب��ي��ع��ي وحم�سر 
على  �حل�سول  ل�سمان  بطريقة �سحية 

�لفائدة �لغذ�ئية ب�سكل �أكرب.

كيف تعدون الطحينة يف املنزل؟
�ملنزل  �ل��ط��ح��ي��ن��ة يف  مي��ك��ن��ك��م حت�����س��ر 
�إعد�د  طريقة  و�ليكم  �ل�سهولة،  بغاية 

�لطحينة يف �لبيت

- �ملكونات
كاأ�ض من �ل�سم�سم �ملحّم�ض.

كاأ�ض طحني.
ثاث �أرباع �لكاأ�ض زيت.

- طريقة �لتح�سر:
نقوم بطحن كمّية �ل�سم�سم �ملحّم�ض يف 
خاط �لبهار�ت ب�سكل جيد، ثّم ن�سعها 
يف وع��اء �خل��اط مع �لطحني و�لزيت، 
ون���ق���وم ب��خ��ل��ط �مل���ك���ّون���ات ب�����س��ك��ل جّيد 

للح�سول على �لطحينة.
�لكثر  ���س��ن��ع  يف  �ل��ط��ح��ي��ن��ة  وت����دخ����ل 
�حلم�ض،  مثل  �ل�سرقية  �لأط��ب��اق  م��ن 
و�ل���ك���ف���ت���ة ب���ال���ط���ح���ي���ن���ة، وت������ق������ّدم مع 
�ل��ب��ق��دون�����ض و�ل���ث���وم كطبق ج��ان��ب��ي مع 

�أو  )�لبقدون�سية(،  �ل�سمك 
مع �لباذجنان ل�سنع 

�مل������ت������ب������ل، ك���م���ا 
ت������دخ������ل يف 

���س��ن��اع��ة �حل������اوة �ل��ط��ح��ي��ن��ي��ة) �ق����ر�أ 
حول:فو�ئد �لبقدون�ض(. �أما عن فو�ئد 

�لطحينة فاإليكم �أهمها:

فوائد الطحينة ل�صحتك:
- م�ساد �أك�سدة ممتاز للب�سرة فالزيوت 
�لتي حتتويها بذور �ل�سم�سم متنع ظهور 
�لوجه  ت�سفية  على  وتعمل  �لتجاعيد 

وزيادة رطوبته ون�سارته.
�لفم   وت��ق��رح��ات  �ل��ّل��ث��ة  �ل��ت��ه��اب  - تعالج 
�للثة  على  �لطحينية  من  طبقة  بو�سع 

�و مكان �لتقرح.
عن  �لدمامل  من  للتخّل�ض  ُت�ستعمل   -
طريق �لتدليك بقطنة على مكان وجود 

�خلّر�ج .
م�ستوى  خف�ض  على  �لطحينة  تعمل   -
�سغط �لدم ب�سكل كبر لحتو�ئها على 
عن�سر �ملاغني�سيوم  كما �نها تلعب دور�ً 
مهما يف �حلفاظ على �سحة �لقلب ومنع 
لحتو�ئها  �ل�سر�يني  بت�سلب  �ل�سابة 
.)Sesamol( على مادة �ل�سي�سامول

م���ادة  �أن  �ل���در�����س���ات  ب��ع�����ض  ث��ب��ت يف   -
�حلم�ض  تلف  م��ن  حتمي  �ل�سي�سامول 

�لنووي عند �لتعّر�ض لاإ�سعاع.
ممتاز�ً  م�������س���در�ً  �ل��ط��ح��ي��ن��ة  ت��ع��ت��رب   -
للكال�سيوم  خ�سو�سا ملن ي�سعر بالنزعاج 
ويلعب  ومنتجاته،  �حلليب  ت��ن��اول  م��ن 
�لعظام  �سحة  يف  ه��اّم��اً  دور�ً  �لكال�سيوم 

و�لوقاية من ه�سا�ستها.
�أثبتت  ك���م���ا  �جل����ل����د،  ����س���ح���ة  ت����ع����زز   -
كثافة  لزيادة  مهم  �لزنك  �أن  �لدر��سات 
ككل،  �لعظام  و�سحة  �لعظام  يف  �مل��ع��ادن 

للتغذية  �لأمريكية  �ملجلة  ن�سرت  فقد 
�ل�����س��ري��ري��ة، در����س��ة تبني وج���ود عاقة 
يف  �لعظام  وه�سا�سة  �ل��زن��ك  نق�ض  ب��ني 

�لورك و�لعمود �لفقري.
- ت����ع����ّد �ل���ط���ح���ي���ن���ة م���������س����در�ً ج����ّي����د�ً 

للربوتني.
- تعترب و�سفة لعاج �لإم�ساك لحتو�ئه 

على �لزيوت �ملفيدة �مللينة لامعاء.
�إدر�ر  زي�����ادة  يف  ك��و���س��ف��ة   ت�����س��ت��خ��دم   -

�حلليب لدى �لأمهات �ملر�سعات.
- متنع �ل�سرطان لحتو�ئها على مركب 
كما  �لفيتات،  ي�سمى  لل�سرطان  م�ساد 
�ل�سم�سم  ب��ذور  يف  �ملغني�سيوم  عن�سر  �ن 
�أي�سا تعمل  كاج�سام م�سادة لل�سرطان. 
ن�سرت يف  �لتي  �لدر��سات  �إحدى  وجدت 
�أن  �ملجلة �لأمريكية للتغذية �ل�سريرية 
خطر �ور�م �لقولون و�مل�ستقيم �نخف�ض 
ب�سرطان  �ل�سابة  وخطر   13٪ بن�سبة 
ملغ   100 لكل   12٪ بن�سبة  �ل��ق��ول��ون 
تناولها.  مت  �ل���ت���ي  �مل��اغ��ن��ي�����س��ي��وم  م���ن 
ونظامك  �لأك�����س��دة  م�����س��اد�ت  بال�سور: 

�لغذ�ئي.
�ل������وق������اي������ة م�������ن �ل�����ت�����ه�����اب �مل����ف����ا�����س����ل 
�لنحا�ض  ي���ع���ّد  ح��ي��ث  �ل���روم���ات���وي���دي، 
�مل�سادة  �لأن��زمي��ات  لعمل  مهماً  معدناً 
ومن  ل��اأك�����س��دة،  و�مل�����س��ادة  لالتهابات 
ي�����س��ت��خ��دم للحد  �ل��ن��ح��ا���ض  �ن  �مل���ع���روف 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �ملفا�سل.  وت���ورم  �لأمل  م��ن 
ذلك، ي�ساعد هذ� �ملعدن على توفر قوة 

�لأوعية �لدموية و�لعظام و�ملفا�سل.
ومتنع  �لتنف�سي  �جلهاز  ملر�سى  مفيدة 
�ل�سعب  تقل�سات  منع  طريق  عن  �لربو 
ذل�����ك �ىل وج����ود  �ل���ه���و�ئ���ي���ة وي����رج����ع 
�ملاغني�سيوم يف بذور 

�ل�سم�سم.

�لفو�ئد  م��ن  �لعديد  �مل��وز  لفاكهة  �أن  �لتغذية  خ��رب�ء  �أّك���د 
للكثر من  �أنها توفر حًا طبيعياً  �إىل  �لغذ�ئية، م�سرين 
يحتاجها  معادن خمتلفة  على  �أنها حتتوي  كما  �لأم��ر����ض، 
و�لف�سفور  و�ل���ن���روج���ني  ك��ال��ب��وت��ا���س��ي��وم  �لإن�������س���ان  ج�����س��م 

و�لكال�سيوم.
وعدد �خلرب�ء فو�ئد �ملوز يف �لآتي:

علج للإ�صهال:
خليط �ملوز و�لزبادي عاج ر�ئعة لاإ�سهال. �لإ�سهال �سائع 
جد� بني �سغار �لأطفال و�لر�سع لهذ� ينبغي خلط �ملوز مع 

�أن��ه حل  قليل من �مللح ي�ساف �إىل ذل��ك، وه��ذ� ثبت 
فعال لهذه �مل�سكلة.

اأغرا�س التجميل:
قناع  ويبقي  وطبيعي،  ممتاز  جلد  كمطهر  �مل��وز  وي�ستخدم 
�لوجه �لذي يتم �إعد�ده من �ملوز، �جللد نظيفاً وليناً، وهو 

من�سط للب�سرة �أف�سل.
وللتح�سر، ناأخذ ن�سف موزة ون�سيف �إليها ملعقة و�حدة 

�جل������اف وب�������س���ع ق����ط����ر�ت م����ن ماء م��������ن �حل����ل����ي����ب 
ي���و����س���ع �مل����زي����ج ع���ل���ى �ل���وج���ه �ل���ورد، ثم 

و�لعنق ويغ�سل بعد ن�سف 
�ساعة، وهذ� ي�ساعد يف 

ترطيب �جللد.

ميييييي�ييييييصييييييدر 
للطاقة:

وب���������������س�������رف 
عن  �ل����ن����ظ����ر 
غني  ك�����ون�����ه 
باملعادن  ج��د� 
و�لفيتامينات 
يحتوى  �مل��������وز 
عالية  طاقة  على 
ج���د�، ومي��ك��ن �حلكم 
�أن  حقيقة  من  ذل��ك  على 
ما  تتلقى  باأكل موزتني فقط 
يكفي من �لطاقة ملدة �ساعة �سر� 

على �لأقد�م ب�سهولة.

تقليل التوتر:
�ملحافظة على  �مل��وز على  يتوفر يف  �ل��ذي  �لبوتا�سيوم  يعمل 
�سربات �لقلب طبيعية ويحمل �لأك�سجني �إىل �لدماغ و�أي�سا 
يحافظ على تو�زن نا�سح يف �جل�سم، وعندما نعاين �لتوتر 
يقل م�ستوى �لبوتا�سيوم لدينا �أقل من �ملعدل �لطبيعي، كما 

يزيد من معدل �لأي�ض لدينا.
فيتامني  �أن��ه يحتوي على  كما  �لهدوء  لنا  �مل��وز  ويبقي 

)ب( �لذي يريح �لنظام �لع�سبي باأكمله.
ممتاز  حل  �لأع�ساب  لتهدئة  �مل��وز  و��ستخد�م 

�إي��ج��اب��ي على مز�ج  ت��اأث��ر  ل��ه  وه���ذ�  للقلق، 
�ل�سخ�ض كما �أنه ي�سبح مبتهج و�سعيد.

يدعى  ب����روت����ني  ع���ل���ى  �ل���ع���ث���ور  ك���م���ا مت 
"�لربتوفان" يف �ملوز يعمل على تغير 
�حلالة �ملز�جية لل�سخ�ض ويجعله ي�سعر 

بالر�حة.

اإعادة تاأهيل املدخنن:
����س��ت��خ��د�م �مل����وز ي�����س��اع��د �ل�����س��خ�����ض على 

�لإقاع عن �لتدخني، وت�ساعد �لفيتامينات 
B6 و B12 �لتي توجد يف موز على �لتقليل 

من تاأثر �لنيكوتني �لذي يوجد يف �ل�سجائر.

وكيل اجلهاز اله�صمي:

�لإم�ساك  من  �لتخل�ض  يف  �ملوز  ي�ساعد 
�ملزمن لحتو�ئه على "�لبكتني" 

"�لغرو�نية  ب�سرية  و�ألياف 
�ملائية" وهي حتافظ على 

�له�سمي  �جلهاز  جعل 
ن��ظ��ي��ف��ا، ومت��ك��ن��ه من 

�لتخل�ض من �لف�سات ب�سهولة.

�صغط الدم:
�لبوتا�سيوم  م��ن  �ل��ع��ايل  �ملحتوى  ب�سبب 
جنبا �إىل جنب مع حمتوى منخف�ض 
�أد�ة  �مل���وز  يعترب  �مل��ل��ح،  م��ن 
�لدم  �سغط  ل�سبط 

يف �جل�سم.

املوز لفاكهة  مذهلة  غذائية  فوائد   6

من اأهم املواد الغذائية ال�صرورية يف كل مطبخ

الطحينة.. غنية بالزيوت الحادية غري امل�سبعة

اأهم  من  تعترب  فهي  منزل،  كل  يف  تتوافر  الطحينة  تكاد 
االأ�صا�صي  واملكون  مطبخ،  كل  يف  ال�صرورية  الغذائية  املواد 

يف حت�صريها هو ال�صم�صم املحم�س املطحون.
ويعترب ال�صم�صم م�صدرا غنيا جدا بالزيوت االأحادية غري 
امل�صبعة وهي من الزيوت املفيدة جدًا. تعرفوا على فوائد 

زيت ال�صم�صم!

كوب من املاء بالع�سل يومًيا ي�ساعد 
على اإزالة ال�سموم من اجل�سم

هام  وم�سدر  عديدة،  �سحية  فو�ئد  له   100٪ ع�سوى  منتج  هو  �لع�سل 
مطهر  �لع�سل  �أن  كما  �لطبيعية،  و�ل�سكريات  لاأك�سدة  �مل�سادة  للمركبات 
ويكافح  ملني  �أن��ه  كما  لالتهابات،  م�سادة  خ�سائ�ض  وب��ه  للج�سم  جيد 

�لعديد من �ل�سطر�بات �لتى ميكن �أن توؤثر على �ل�سحة.
�ل��ع�����س��ل ه���و و�ح����د م���ن �مل���ك���ون���ات �مل�����س��ت��خ��دم��ة ع����ادة ف���ى �ل��ط��ب �لبديل 
وم�ستح�سر�ت �لتجميل �لطبيعية ولكن �لدر��سات تقول �إن �إ�سافة �لع�سل 
وفو�ئد  �لإن�سان  ج�سم  على  كبر  �سحى  تاأثر  له  �لد�فئ  �مل��اء  ك��وب  على 

:Organic Facts عديدة وقد ر�سد بع�ض هذه �لفو�ئد موقع

اله�صم عملية  حت�صن   1-
وظائف  يح�سن  �سباحاً  بالع�سل  �مل��اء  من  ك��وب  تناول  �أن  �لدر��سات  توؤكد 
�لكبد ويح�سن عملية �له�سم كما �أنه ي�ساعد على �مت�سا�ض �أكرب قدر من 
�مل�سروب ينظم وظيفة �لأمعاء ملنع  �أن هذ�  �لغذ�ئية كما  �مل��و�د  �ملنافع من 

�لإم�ساك.

الوزن فقدان  على  ي�صاعد   2-
ب�سكل  �ل��وزن  فقد�ن  على  ي�ساعد  �مل�سروب  هذ�  �أن  �لعلمية  �لأبحاث  توؤكد 
�لطاقة  توفر  �لتى  �لطبيعية  �ل�سكريات  على  يحتوى  �لع�سل  لأن  كبر 

للج�سم ويقلل �لرغبة و�ل�سعور باجلوع.

املناعى اجلهاز  يقوى   3-
م���ن �أه����م ف���و�ئ���د م�����س��روب �مل����اء ب��ال��ع�����س��ل �أن����ه ي��ح��ت��وى ع��ل��ى �لأن���زمي���ات 
�أنو�ع  مكافحة  على  �جل�سم  ق��درة  م��ن  تزيد  �لتى  و�مل��ع��ادن  و�لفيتامينات 
خمتلفة من �جلر�ثيم �ل�سارة.كما �أن هذ� �مل�سروب يقتل �لكائنات �لدقيقة 

�لتى تدخل �جل�سم �أو تقاوم �مل�ساد�ت �حليوية.

احللق والتهاب  ال�صعال  يحارب   4-
�ملاء �لد�فئ مع �لع�سل هو من�سط طبيعى يق�سى على �لبلغم �لز�ئد، كما 
�أن به خ�سائ�ض مهدئة وم�سادة لالتهابات حت�سن �سحة �لرئتني ومتنع 

�لإ�سابة بال�سعال و تهيج �حللق.

ال�صموم من  اجل�صم  ينظف   5-
بالع�سل لأن هذ�  �ملاء  باإ�سافة ن�سف ليمونة على م�سروب  �لأطباء  ين�سح 
ي�ساعد  �أنه  �له�سمى، كما  �ل�سموم من �جلهاز  �إز�ل��ة  ي�ساعد على  �مل�سروب 

و�إز�لة  �لأم��ع��اء  حركة  �نتظام  حت�سني  على 
�ل�����س��م��وم �ل��ت��ى ت���ر�ك���م ف���ى �ل����دم و�لكبد 

و�لقولون.
ويعمل �لليمون وحام�ض �ل�سريك على 

�ملوجودة  �لأنزميات  وظيفة  تعزيز 
فى �لع�سل �لتى حت�سن ه�سم 

من  و�لتخل�ض  �ل��ده��ون 
�ل�سموم.
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العدد  11988 بتاريخ 2017/4/6     
اعلن ت�صفية �صركة الت�صميم واالبعاد للمقاوالت العامة

مبوجب الدعوى رقم:2016/884 جتاري جزئي - اأبوظبي
�ل�سيد/�بر�هيم �حمد علي بن حريز �ملحرم

�ل�سيد/فيجو بوثيا بور�يل �ملحرم
حتية طيبة وبعد بناء �خلطاب �ملوؤرخ يف:2016/9/7 و�ل�سادر من حمكمة �بوظبي �لتجارية 
�لد�ئرة �جلزئية وذلك بانتد�بنا كخبر ح�سابي يف �لدعوى �مل�سار �ليها وبناء على �حلكم 

�لتمهيدي �ل�سادر يف:16 �أغ�سط�ض 2016 و�لقا�سي بندب خبر ح�سابي.
ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  و�لبعاد  �لت�سميم  �سركة  بت�سفية  �لد�ئنني  لذ� نخطركم جميع 
فرة  خ��ال  �مل��وؤي��دة  بامل�ستند�ت  م�سحوبة  بطلباتهم  �لتقدم  �ل�سركة  د�ئني  جميع  وعلى 
�ق�ساها 45 يوم من تاريخ �سدور �لعان وذلك مبقر �مل�سفي �لق�سائي مببنى مكتب عود 

ميثاء �لطابق �لول مكتب رقم:9 مقابل �لو�يف مول - دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
امل�صفي الق�صائي عمرو الطحاوي

اإعــالن تـ�سفية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/536   تنفيذ جتاري  

2-كند�  �لب�ستكي  بهز�د  حممد  عبد�هلل  حممد  �سدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
�نرنا�سيونال كوليج )فرع ل�سركة �جنبيه( جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بنك �سادر�ت �ير�ن - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )4988652.86(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/815   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة روبا�ست للمقاولت - دبي )ذ م م( جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�سركة م�سانع �ل�سباغ �لوطنية �ملحدودة وميثله : علي ��سماعيل 
و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاه  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �بر�هيم �جلرمن  قد 
�ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )6537946.36( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�لدعوى  يف   2016/4/25 بتاريخ  �ل�سادر  عامر  فهد  �ملحكم  حكم  على  2-بالت�سديق 
رقم 474 ل�سنة 2015 جتاري كلي و�لزمت �ملدعي عليها مب�ساريف �لدعويني �ل�سلية 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  و�ملتقابلة.  

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 23 �أكتوبر 2016  �ملودعة حتت رقم:  261840 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  جامعة دبي للت�سميم و�لبتكار منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه:  هاي دي 3-حي دبي للت�سميم، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتعليم و�لتهذيب؛ توفر �لتدريب؛ �لرفيه؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ خدمات �لتدري�ض؛ خدمات 
�ملد�ر�ض؛ خدمات مد�ر�ض �حل�سانة؛ �ملد�ر�ض �لد�خلية؛ توفر �ملعلومات �لتعليمية؛ خدمات �لتوجيه �ملهني؛ 
و�ملعار�ض؛  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�ل��ن��دو�ت  �لتعليمية  �لعمل  ور���ض  و�إج��ر�ء  تنظيم  �لتعليمية؛  �ل�ست�سار�ت  خدمات 
�لن�سو�ض  ن�سر  و�ل�ستجمام؛  �لريا�سة  مر�فق  توفر  �جلامعات؛  خدمات  �لكليات؛  خدمات  �لأكادمييات؛ 
�لتدري�ض؛ خدمات  �أجهزة  تاأجر  و�لتعليم؛  بالتدري�ض  يتعلق  فيما  �لإلكرونية و�جلر�ئد  و�لكتب  و�لكتب 
�ملكتبات؛ خدمات �ملكتبات �لإلكرونية؛ تنظيم �لرب�مج �لدر��سية؛ �ملعلومات و�ل�ست�سار�ت و�لن�سائح فيما 

يتعلق بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاه. 
�لو�ق�عة بالفئة:  41

و�سف �لعامة:         
�ل�س��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 23 �أكتوبر 2016  �ملودعة حتت رقم:  261837 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  جامعة دبي للت�سميم و�لبتكار منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه:  هاي دي 3-حي دبي للت�سميم، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملجات؛  �لدورية؛  �ملن�سور�ت  و�لتدري�ض؛  �لتوجيه  مو�د  �لأدل��ة؛  �ملطبوعة؛  �ملن�سور�ت  �لكتب؛  �ملطبوعات؛ 
�لل�ساقات؛  �لبيانية؛  �لر�سوم  �ملخططات؛  �خل��ر�ئ��ط؛  �جل��ر�ئ��د؛  �ملطبوعة؛  و�لفهار�ض  �لأدل���ة  �ل�سحف؛ 
�لورق  �إعانية؛  بيانات  )قرطا�سية(؛  تعليمية  ل��و�زم  �لتعليمية؛  �لكتب  �لتعليمية؛  �ملن�سور�ت  �لبطاقات؛ 
�ل�سور  �ل��ك��ت��ب؛  م���و�د جتليد  �أخ����رى؛  ف��ئ��ات  �مل����و�د وغ���ر و�ردة يف  ه���ذه  �مل�سنوعة م��ن  و�مل��ن��ت��ج��ات  �مل��ق��وى 
�لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�سية؛ مو�د �لل�سق �مل�ستعملة يف �لقرطا�سية �أو لغايات منزلية؛ مو�د �لفنانني؛ �للو�زم 

�ملكتبية )عد� �لأثاث(.  
�لو�ق�عة بالفئة:  16

و�سف �لعامة:         
�ل�س��ر�طات:  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 23 �أكتوبر 2016 �ملودعة حتت رقم:  261838 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  جامعة دبي للت�سميم و�لبتكار منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه:  هاي دي 3-حي دبي للت�سميم، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتعليم و�لتهذيب؛ توفر �لتدريب؛ �لرفيه؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ خدمات �لتدري�ض؛ خدمات 
�ملد�ر�ض؛ خدمات مد�ر�ض �حل�سانة؛ �ملد�ر�ض �لد�خلية؛ توفر �ملعلومات �لتعليمية؛ خدمات �لتوجيه �ملهني؛ 
و�ملعار�ض؛  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�ل��ن��دو�ت  �لتعليمية  �لعمل  ور���ض  و�إج��ر�ء  تنظيم  �لتعليمية؛  �ل�ست�سار�ت  خدمات 
�لن�سو�ض  ن�سر  و�ل�ستجمام؛  �لريا�سة  مر�فق  توفر  �جلامعات؛  خدمات  �لكليات؛  خدمات  �لأكادمييات؛ 
�لتدري�ض؛ خدمات  �أجهزة  تاأجر  و�لتعليم؛  بالتدري�ض  يتعلق  فيما  �لإلكرونية و�جلر�ئد  و�لكتب  و�لكتب 
�ملكتبات؛ خدمات �ملكتبات �لإلكرونية؛ تنظيم �لرب�مج �لدر��سية؛ �ملعلومات و�ل�ست�سار�ت و�لن�سائح فيما 

يتعلق بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاه.
�لو�ق�عة بالفئة:  41
و�سف �لعامة:      

�ل�س��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 23 �أكتوبر 2016 �ملودعة حتت رقم:  261839 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م:  جامعة دبي للت�سميم و�لبتكار منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: هاي دي 3-حي دبي للت�سميم، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملجات؛  �لدورية؛  �ملن�سور�ت  و�لتدري�ض؛  �لتوجيه  مو�د  �لأدل��ة؛  �ملطبوعة؛  �ملن�سور�ت  �لكتب؛  �ملطبوعات؛ 
�لل�ساقات؛  �لبيانية؛  �لر�سوم  �ملخططات؛  �خل��ر�ئ��ط؛  �جل��ر�ئ��د؛  �ملطبوعة؛  و�لفهار�ض  �لأدل���ة  �ل�سحف؛ 
�لورق  �إعانية؛  بيانات  )قرطا�سية(؛  تعليمية  ل��و�زم  �لتعليمية؛  �لكتب  �لتعليمية؛  �ملن�سور�ت  �لبطاقات؛ 
�ل�سور  �ل��ك��ت��ب؛  م���و�د جتليد  �أخ����رى؛  ف��ئ��ات  �مل����و�د وغ���ر و�ردة يف  ه���ذه  �مل�سنوعة م��ن  و�مل��ن��ت��ج��ات  �مل��ق��وى 
�لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�سية؛ مو�د �لل�سق �مل�ستعملة يف �لقرطا�سية �أو لغايات منزلية؛ مو�د �لفنانني؛ �للو�زم 

�ملكتبية )عد� �لأثاث(.
�لو�ق�عة بالفئة:  16 
و�سف �لعامة:       

�ل�س��ر�طات:  
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258308      بتاريخ :  15   /  08   /  2016 
با�س��م: خط �حلياة �إد�رة مطالبات �لتاأمني �ل�سحي ذ.م.م

وعنو�نه: �ض.ب 79363، �ل�سارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لتاأمني ، �ل�سوؤون �لتمويلية ، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية .
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�سف �لعامة: كلمتني باللغة �لعربية وهما خط �حلياة باللون �ل�سود يف �لعلى وحتتهما كلمتني باللغة 
�أحمر م�ستقيم يف بد�يته و نهايته و  " باللون �ل�سود و �لخ�سر و حتتهما خط   life line " �لنكليزية 
متعرج يف �ملنت�سف بني �لكلمتني وحتت �خلط عبارة " we are there  when you need us". و 
باجلانب �لي�سر قو�سني  يت�سان ببع�سهما �لخر �لقو�ض �لكبر باللون �لحمر و�عاه د�ئرة حمر�ء و�سكل 

باللون �لحمر مائل يف �على و قو�ض �حمر �سغر باللون �لزرق و �عاه د�ئرة زرقاء.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 255003    بتاريخ :  09/ 06/ 2016
با�س��م: هايدري�سن فارما�سيوتيكالز بي تي و�ي ليمتد

وعنو�نه: 74 كارولني �سريت، �ساوث يار�، فيكتوريا 3141، ��سر�ليا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لبرة )�سر�ب �ل�سعر( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغرها من �مل�سروبات غر �لكحولية ، م�سروبات 
م�ستخل�سة من �لفو�كه وع�سائر �لفو�كه ، �أ�سربة وم�ستح�سر�ت �أخرى لتح�سر �مل�سروبات.

�لو�ق�عة بالفئة: 32
و�سف �لعامة: HYDRALYTE : كلمة مبتكرة 

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  262085    بتاريخ :  26   /  10   /  2016 
با�س��م: �سركة ما�سر فوده لل�سناعات �لغذ�ئية

وعنو�نه:    رقم 54، �سارع 29، �سارع ��سادبادي مكتب يو�سفابدي، طهر�ن، �إير�ن
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�سور، �ملنتجات )غر �لو�ردة يف فئات �أخرى( �مل�سنوعة من �خل�سب �أو 
�لفلني �أو �لغاب �أو �خليزر�ن �أو �ل�سف�ساف �و �لقرون �أو �لعظام �أو �لعاج �أو عظم �حلوت �أو �ل�سدف 

�أو �لكهرمان �أو �ملحار �أو �ملر�سوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �ملو�د �لبا�ستيكية.
�لو�ق�عة بالفئة: 21

”BIODENT“ .كلمة باحرف لتينية
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  262089    بتاريخ :  26   /  10   /  2016 
با�س��م: �سركة ما�سر فوده لل�سناعات �لغذ�ئية

 وعنو�نه:    رقم 54، �سارع 29، �سارع ��سادبادي مكتب يو�سفابدي، طهر�ن، �إير�ن
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�ستح�سر�ت �سيدلنية وبيطرية ، م�ستح�سر�ت �سحية لغايات طبية ، �ملكمات �لغذ�ئية و مو�د 
حمية معدة لاإ�ستعمال �لطبى و�أغذية للر�سع و�لطفال ، �ملكمات �لغذ�ئية لان�سان و�حليو�ن، 
ل�سقات ومو�د �سماد ، مو�د ح�سو �ل�سنان و�سمع طب �لأ�سنان ، مطهر�ت ، م�ستح�سر�ت لإبادة 

�حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ساب.
�لو�ق�عة بالفئة: 5

”BIODENT“ .كلمة باحرف لتينية
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258309      بتاريخ :  2016/08/15
با�س��م: �أيولو�ض تاير كو.، ليمتد

وعنو�نه: رقم 48 جياودوجن �ساوث رود جياوزو، هينان، �ل�سني 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائى
�لو�ق�عة بالفئة: 12

بلونني  �ملنت�سف  "o" يف  ح��رف  و  �ل���س��ود  باللون  مميزة  لتينيه  "Aeolus" باحرف  كلمة 
متد�خلني �ل�سود و �لرمادي.

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 

�لهبة للملكية �لفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

تاريخ �لإي�د�ع:  25  /  02 / 1997  رقم �لطلب: 20432 

 ��سم مالك �لعامة: �رثر دي ليتل لوك�سمبورج �سارل

 عن����و�نه: 5 روو جولم كرول، 1025 لوك�سمبورج، لوك�سمبورج

تاريخ �لت�سجيل : 19  /  09  / 1998  رقم �لت�سجيل: 18294 

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف:   25  /   02  /  2017              وحتى تاريخ :   25 /  02  / 2027

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  262082     بتاريخ :  26   /  10   /  2016 
با�س��م: �سركة ما�سر فوده لل�سناعات �لغذ�ئية

وعنو�نه:    رقم 54، �سارع 29، �سارع ��سادبادي مكتب يو�سفابدي، طهر�ن، �إير�ن
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل���ن و�ل�����س��اي و�ل��ك��اك��او و�ل�����س��ك��ر و�لأرز و�ل��ت��اب��ي��وك��ا و�ل�����س��اغ��و و�ل���ن �لإ���س��ط��ن��اع��ي ، �لدقيق 
و�مل�ستح�سر�ت   �مل�سنوعة من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة ، ع�سل 
�لنحل و�لع�سل �لأ�سود ، �خلمرة وم�سحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل و�خلل و�ل�سل�سة ، �لتو�بل 

، �لبهار�ت ، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

”BIODENT“ .كلمة باحرف لتينية
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 255002      بتاريخ :  09/ 06/ 2016
با�س��م: هايدري�سن فارما�سيوتيكالز بي تي و�ي ليمتد

وعنو�نه: 74 كارولني �سريت، �ساوث يار�، فيكتوريا 3141، ��سر�ليا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�ستح�سر�ت �سيدلنية وبيطرية ، م�ستح�سر�ت �سحية لغايات طبية ، �ملكمات �لغذ�ئية و مو�د 
حمية معدة لاإ�ستعمال �لطبى و�أغذية للر�سع و�لطفال ، �ملكمات �لغذ�ئية لان�سان و�حليو�ن، 
ل�سقات ومو�د �سماد ، مو�د ح�سو �ل�سنان و�سمع طب �لأ�سنان ، مطهر�ت ، م�ستح�سر�ت لإبادة 

�حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ساب.
�لو�ق�عة بالفئة: 5

و�سف �لعامة: HYDRALYTE : كلمة مبتكرة 
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  262092    بتاريخ :  26   /  10   /  2016 
با�س��م: �سركة ما�سر فوده لل�سناعات �لغذ�ئية

وعنو�نه:    رقم 54، �سارع 29، �سارع ��سادبادي مكتب يو�سفابدي، طهر�ن، �إير�ن
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�ستح�سر�ت   ، �ملاب�ض  وكى  غ�سل  فى  ت�ستعمل  �أخ��رى  وم��و�د  �لأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سر�ت 
تنظيف و�سقل وجلى وق�سط ، �سابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�ستح�سر�ت جتميل ، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر ، منظفات ��سنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

”BIODENT“ .كلمة باحرف لتينية
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

 �لهبة للملكية �لفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

تاريخ �لإي�د�ع:  25  /  02 / 1997  رقم �لطلب: 20433 

 ��سم مالك �لعامة: �رثر دي ليتل لوك�سمبورج �سارل

 عن����و�نه: 5 روو جولم كرول، 1025 لوك�سمبورج، لوك�سمبورج

تاريخ �لت�سجيل : 19  /  09  / 1998  رقم �لت�سجيل: 18293 

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف:   25  /   02  /  2017              وحتى تاريخ :   25 /  02  / 2027

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

 �لهبة للملكية �لفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

 رقم �لطلب: 20434 تاريخ �لإي�د�ع:  25  /  02 / 1997

 ��سم مالك �لعامة: �رثر دي ليتل لوك�سمبورج �سارل

 عن����و�نه: 5 روو جولم كرول، 1025 لوك�سمبورج، لوك�سمبورج

تاريخ �لت�سجيل : 21  /  09  / 1998  رقم �لت�سجيل: 18292 

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف:   25  /   02  /  2017              وحتى تاريخ :   25 /  02  / 2027

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 

�لهبة للملكية �لفكرية 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

تاريخ �لإي�د�ع:  25  /  02 / 1997  رقم �لطلب: 20435 

 ��سم مالك �لعامة: �رثر دي ليتل لوك�سمبورج �سارل

 عن����و�نه: 5 روو جولم كرول، 1025 لوك�سمبورج، لوك�سمبورج

تاريخ �لت�سجيل : 21  /  09  / 1998  رقم �لت�سجيل: 18291 

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف:   25  /   02  /  2017              وحتى تاريخ :   25 /  02  / 2027

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
�لهبة للملكية �لفكرية بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 258310    بتاريخ :  2016/08/15
با�س��م: �أيولو�ض تاير كو.، ليمتد

وعنو�نه: رقم 48 جياودوجن �ساوث رود جياوزو، هينان، �ل�سني 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائى
�لو�ق�عة بالفئة: 12

باللون  �لكلمة  �ول  "W" يف  حرف  و  لتينيه  "Windoo" باحرف  كلمة  �لعامة:  و�سف 
�لرمادي و باقي �حرف �لكلمة باللون �ل�سود.

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   257785              بتاريخ : 2016/08/03
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �أوليف لين �إنرنا�سيونال �إ�ض �إل
وعنو�نه: �سي/ مانويل بومبو �أجنولو 24 بانتا 2، �أوفي�سينا 13 28050 مدريد  �إ�سبانيا

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ملعلبة  �لقابلة لاأكل، و�ملخلات، و�خل�سرو�ت، و�خل�سرو�ت  �لزيوت و�لدهون  �ملعلبة،  �لأ�سماك  �لأ�سماك، 
و�لأطباق م�سبقة �لتجهيز �لتي تغلب على مكوناتها �لأ�سماك و�خل�سرو�ت، و�لفو�كه و�خل�سرو�ت �ملحفوظة 

و�ملجففة و�ملطبوخة، �ملربى، �لفو�كه �ملتبلورة.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

 )IBERICA CHARMING WORLD( و�سف �لعامة:    تت�سمن �لعامة �لتجارية كلمات
�للغة  يف  معنى  لها  لي�ض   )IBERICA( كلمة  �لأ���س��ود.  باللون  �لكبرة  وب��الأح��رف  �لإجنليزية  باللغة 

�لإجنليزية بينما كلمة )CHARMING( تعني فاتن �أو جذ�ب وكلمة )WORLD( تعني عامل.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   260472  بتاريخ : 2017/09/27
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: جويل كارولني �سيبان زوجة ماناريني
وعنو�نه: �أم �سقيم 2 �سارع �ليارديا فيا 99 �ض. ب. 191277 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ملو�د �لا�سقة لاأغر��ض  �ملكتبية  �لكتب و�ل�سور و�لأدو�ت  �ملقوى و�ملطبوعات مو�د تغليف  �لورق و�لورق 
)با�ستثناء  �ملكاتب  وم�ستلزمات  �لكاتبة  و�لآلت  �لطاء  وفر��سي  بالر�سم  �خلا�سة  �مل��و�د  و�ملنزلية  �ملكتبية 
�لأثاث( مو�د �لتوجيه و�لتعليم )با�ستثناء �لأجهزة( �ملو�د �لبا�ستيكية للتغليف و�أنو�ع �لطابعات وم�ستلزمات 

�لطباعة و�لكتب.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�سف �لعامة:   تت�سمن �لعامة �لتجارية كلمة )لآلئ �لإم��ار�ت( باللغة �لعربية باللون �لأ�سود وحجم 
كلمة  �لأ�سود )Pearls of the Emirates( وتظهر  باللون  �لإجنليزية  �للغة  �إىل  �سغر مرجمة 
 Perles( �لفرن�سية  �للغة  �إىل  ومرجمة  �لو�سط  يف  كبر  بحجم  �لإجنليزية  باللغة   )Emirates(

�لإجنليزية باللغة   )Emirates( كلمة  �أ�سفل  �سغر  وحجم  �لأ�سود  باللون   )des emirats
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   254650              بتاريخ :2016/6/1  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م:  ويلن�ض يونايتد �إنك 
وعنو�نه: �ض.ب. 957  �أوف�سور �نكوربري�سنز �سنر رودتاون تورتول جزر �لعذر�ء �لربيطانية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�سف �لعامة:   تت�سمن �لعامة �لتجارية كلمة باللغة �لإجنليزية ولي�ض لها معنى يف �للغة 

�لعربية.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   254960             بتاريخ :2016/6/8
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م:ت�سابوف�سكي للتجارة ذ.م.م. 
وعنو�نه: مكتب رقم 507  برج جروزفينور هاو�ض �لتجاري �سارع �ل�سيخ ز�يد �ض.ب. 24739 دبي 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

خدمات �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

)soldiers  و eggs( و�سف �لعامة:    تت�سمن �لعامة �لتجارية �لكلمات �لإجنليزية
وتعني باللغة �لعربية بي�ض وجنود، تف�سلهما عامة )&( كما تت�سمن �لعامة �لتجارية �أي�سا 

�سعار يتكون من بي�سة مزخرفة على �سكل جندي يرتدي قلن�سوة من �لفرو باللون �لأ�سود.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ : 2016/4/18    �ملودعة حتت رقم :   252212 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم �ض.م.خ.
وعنو�نه: �ض.ب. 109111 �أبوظبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لزر�عة  يف  وكذلك  �لفوتوغر�يف  و�لت�سوير  �لعلمي  و�لبحث  �ل�سناعة  يف  �مل�ستخدمة  1:�لكيماويات  �لفئة 
و�لب�ستنة وزر�عة �لغابات، ر�تنجات ��سطناعية غر معاجلة، با�ستيك غر معالج، �أ�سمدة، مركبات �إخماد 
�لن�ر�ن، م�ستح�سر�ت �سقي وحلام �ملعادن، مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية، مو�د دب�اغة، مو�د �لل�سق 

�مل�ستخدمة يف �ل�سناعة.
�لو�ق�عة بالفئة: 01

و�سف �لعامة: تت�سمن �لعامة �لتجارية على ثاثة حروف باللغة �لإجنليزية )EGA( وهي �خت�سار 
)EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM( جلملة

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   254960                بتاريخ : 2016/6/8   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م:ت�سابوف�سكي للتجارة ذ.م.م. 
وعنو�نه: مكتب رقم 507  برج جروزفينور هاو�ض �لتجاري �سارع �ل�سيخ ز�يد �ض.ب. 24739 دبي �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

خدمات �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�سف �لعامة:    تت�سمن �لعامة �لتجارية �لكلمات �لإجنليزية )eggs و  soldiers( وتعني باللغة 
�لعربية بي�ض وجنود، تف�سلهما عامة )&( كما تت�سمن �لعامة �لتجارية �أي�سا �سعار يتكون من بي�سة 

مزخرفة على �سكل جندي يرتدي قلن�سوة من �لفرو باللون �لأ�سود.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ : 2016/4/18    �ملودعة حتت رقم :   252216 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم �ض.م.خ.
وعنو�نه: �ض.ب. 109111 �أبوظبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
معدنية  م��و�د  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��و�د  منها،  خليط  وك��ل  نفي�سة  غر  معادن   :6 �لفئة 
حد�دة،  م�سنوعات  نفي�سة،  غ��ر  م��ع��ادن  م��ن  كهربائية  غ��ر  و�أ���س��اك  حبال  �حل��دي��دي��ة،  �ل�سكك  خلطوط 
منتجات  �لثمينة،  و�لأ�سياء  �لوثائق  حفظ  خز�ئن  معدنية،  و�أنابيب  مو��سر  �سغرة،  معدنية  خ���ردو�ت 

م�سنوعة من معادن غر نفي�سة غر و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 06

و�سف �لعامة: تت�س�من �لعام�ة �لتجاري�ة عل�ا كلم�ة و�ح�دة باللغة �لإجنليزي�ة )EMAL( وهي �خت�سار 
)EMIRATES ALUMINIUM(  جلملة

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   257785              بتاريخ : 2016/08/03
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �أوليف لين �إنرنا�سيونال �إ�ض �إل
وعنو�نه: �سي/ مانويل بومبو �أجنولو 24 بانتا 2، �أوفي�سينا 13 28050 مدريد  �إ�سبانيا

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ملعلبة  �لقابلة لاأكل، و�ملخلات، و�خل�سرو�ت، و�خل�سرو�ت  �لزيوت و�لدهون  �ملعلبة،  �لأ�سماك  �لأ�سماك، 
و�لأطباق م�سبقة �لتجهيز �لتي تغلب على مكوناتها �لأ�سماك و�خل�سرو�ت، و�لفو�كه و�خل�سرو�ت �ملحفوظة 

و�ملجففة و�ملطبوخة، �ملربى، �لفو�كه �ملتبلورة.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

 )IBERICA CHARMING WORLD( و�سف �لعامة:    تت�سمن �لعامة �لتجارية كلمات
�للغة  يف  معنى  لها  لي�ض   )IBERICA( كلمة  �لأ���س��ود.  باللون  �لكبرة  وب��الأح��رف  �لإجنليزية  باللغة 

�لإجنليزية بينما كلمة )CHARMING( تعني فاتن �أو جذ�ب وكلمة )WORLD( تعني عامل.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ : 2016/4/18    �ملودعة حتت رقم :   252212 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم �ض.م.خ.
وعنو�نه: �ض.ب. 109111 �أبوظبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
م��و�د معدنية  متنقلة معدنية،  مباين  بناء معدنية،  م��و�د  منها،  وكل خليط  نفي�سة  معادن غر    :6 �لفئة 
حد�دة،  م�سنوعات  نفي�سة،  غ��ر  م��ع��ادن  م��ن  كهربائية  غ��ر  و�أ���س��اك  حبال  �حل��دي��دي��ة،  �ل�سكك  خلطوط 
منتجات  �لثمينة،  و�لأ�سياء  �لوثائق  حفظ  خز�ئن  معدنية،  و�أنابيب  مو��سر  �سغرة،  معدنية  خ���ردو�ت 

م�سنوعة من معادن غر نفي�سة غر و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 06

و�سف �لعامة: تت�سمن �لعامة �لتجارية على ثاثة حروف باللغة �لإجنليزية )EGA( وهي �خت�سار 
)EMIRATES GLOBAL ALUMINIUM( جلملة

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   260453                بتاريخ : 2016/9/27   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: ذ� �ساور تاور م.م.ح. 
وعنو�نه:  �ض.ب. 38221 ر�أ�ض �خليمة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
م�ستح�سر�ت  �ملاب�ض،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  �أخ���رى  وم���و�د  �لأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سر�ت 
غ�سول  جتميل،  م�ستح�سر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�سف �لعامة:  تت�سمن �لعامة �لتجارية كلمة )SOAPENIR( وهي كلمة �إجنليزية ل 
�أ�سل لها ول حتمل معنى يف �للغة �لعربية.

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   259834                بتاريخ : 2016/9/9   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�س��م: �سمارت هو�سبيتاليتي �سوليو�سنز ليمتد
وعنو�نه: �ض.ب. 957 �وف�سور �نكوربور��سنز �سنر رود تاون جزر �لعذر�ء �لربيطانية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
مكتوبة   )CONTEMPERA( �لإجنليزية  �لكلمة  من  �لتجارية  �لعامة  تتكون  �لعامة:   و�سف 
باللون �لأ�سود و�لأحرف �لكبرة ب�سكل زخريف، �أ�سفل منها كتبت كلمة )HOTELS( باللون �لبنف�سجي 
�لإجنليزية  باللغة   )C( حرف  ي�سبه  �لأبعاد  ثاثي  �سكل  يوجد  �أعاها  بينما  �لكبرة.  و�لأح��رف  �لفاحت 

مكتوبا يف و�سعه �سحيح وبو�سع معكو�ض ب�سكل مت�سل.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   260472  بتاريخ : 2017/09/27
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: جويل كارولني �سيبان زوجة ماناريني
وعنو�نه: �أم �سقيم 2 �سارع �ليارديا فيا 99 �ض. ب. 191277 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ملو�د �لا�سقة لاأغر��ض  �ملكتبية  �لكتب و�ل�سور و�لأدو�ت  �ملقوى و�ملطبوعات مو�د تغليف  �لورق و�لورق 
)با�ستثناء  �ملكاتب  وم�ستلزمات  �لكاتبة  و�لآلت  �لطاء  وفر��سي  بالر�سم  �خلا�سة  �مل��و�د  و�ملنزلية  �ملكتبية 
�لأثاث( مو�د �لتوجيه و�لتعليم )با�ستثناء �لأجهزة( �ملو�د �لبا�ستيكية للتغليف و�أنو�ع �لطابعات وم�ستلزمات 

�لطباعة و�لكتب.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�سف �لعامة:   تت�سمن �لعامة �لتجارية كلمة )لآلئ �لإم��ار�ت( باللغة �لعربية باللون �لأ�سود وحجم 
كلمة  �لأ�سود )Pearls of the Emirates( وتظهر  باللون  �لإجنليزية  �للغة  �إىل  �سغر مرجمة 
 Perles( �لفرن�سية  �للغة  �إىل  ومرجمة  �لو�سط  يف  كبر  بحجم  �لإجنليزية  باللغة   )Emirates(

�لإجنليزية باللغة   )Emirates( كلمة  �أ�سفل  �سغر  وحجم  �لأ�سود  باللون   )des emirats
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ : 2016/4/18    �ملودعة حتت رقم :   252214  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم �ض.م.خ.
وعنو�نه: �ض.ب. 109111 �أبوظبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لزر�عة  يف  وكذلك  �لفوتوغر�يف  و�لت�سوير  �لعلمي  و�لبحث  �ل�سناعة  يف  �مل�ستخدمة  1:�لكيماويات  �لفئة 
و�لب�ستنة وزر�عة �لغابات، ر�تنجات ��سطناعية غر معاجلة، با�ستيك غر معالج، �أ�سمدة، مركبات �إخماد 
�لن�ر�ن، م�ستح�سر�ت �سقي وحلام �ملعادن، مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية، مو�د دب�اغة، مو�د �لل�سق 

�مل�ستخدمة يف �ل�سناعة.
�لو�ق�عة بالفئة: 01

و�سف �لعامة:   تت�سمن �لعامة �لتجارية علم على �سكل مثلث باللون �لأحمر �أعلى ن�سف د�ئرة باللون 
�لأخ�سر

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   259985               بتاريخ : 2016/9/19  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �سمارت هو�سبيتاليتي �سوليو�سنز ليمتد
وعنو�نه: �ض.ب. 957 �وف�سور �نكوربور��سنز �سنر رود تاون جزر �لعذر�ء �لربيطانية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
 SMART HOSPITALITY( و�سف �لعامة:   تت�سمن �لعامة �لتجارية �لكلمات �لإجنليزية
�إىل  يرمز  زخريف  �سكل  عامة  وبجانبها  �لكبرة  و�لأحرف  �لد�كن  �لأزرق  باللون   )SOLUTIONS

�حلروف �لثاثة �لأوىل )SHS( من �لكلمات �ملذكورة باللونني �لأزرق �لفاحت و�لأزرق �لد�كن.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   254650              بتاريخ : 2016/6/1  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م:  ويلن�ض يونايتد �إنك 
وعنو�نه: �ض.ب. 957  �أوف�سور �نكوربري�سنز �سنر رودتاون تورتول جزر �لعذر�ء �لربيطانية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �لدعاية و�لإعان و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�سف �لعامة:   تت�سمن �لعامة �لتجارية كلمة باللغة �لإجنليزية ولي�ض لها معنى يف �للغة 

�لعربية.
�ل�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ : 2016/4/18    �ملودعة حتت رقم :   252215 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم �ض.م.خ.
وعنو�نه: �ض.ب. 109111 �أبوظبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
م��و�د معدنية  متنقلة معدنية،  مباين  بناء معدنية،  م��و�د  منها،  وكل خليط  نفي�سة  معادن غر    :6 �لفئة 
حد�دة،  م�سنوعات  نفي�سة،  غ��ر  م��ع��ادن  م��ن  كهربائية  غ��ر  و�أ���س��اك  حبال  �حل��دي��دي��ة،  �ل�سكك  خلطوط 
منتجات  �لثمينة،  و�لأ�سياء  �لوثائق  حفظ  خز�ئن  معدنية،  و�أنابيب  مو��سر  �سغرة،  معدنية  خ���ردو�ت 

م�سنوعة من معادن غر نفي�سة غر و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 06

و�سف �لعامة:   تت�سمن �لعامة �لتجارية علم على �سكل مثلث باللون �لأحمر �أعلى ن�سف د�ئرة باللون 
�لأخ�سر

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / بون كنيل �سيمون�ض �نتيليكتيال بروبرتي 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ :2016/4/18    �ملودعة حتت رقم : 252210 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�س��م: �لإمار�ت �لعاملية لاأملنيوم �ض.م.خ.
وعنو�نه: �ض.ب. 109111 �أبوظبي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
م��و�د معدنية  متنقلة معدنية،  مباين  بناء معدنية،  م��و�د  منها،  وكل خليط  نفي�سة  معادن غر    :6 �لفئة 
حد�دة،  م�سنوعات  نفي�سة،  غ��ر  م��ع��ادن  م��ن  كهربائية  غ��ر  و�أ���س��اك  حبال  �حل��دي��دي��ة،  �ل�سكك  خلطوط 
منتجات  �لثمينة،  و�لأ�سياء  �لوثائق  حفظ  خز�ئن  معدنية،  و�أنابيب  مو��سر  �سغرة،  معدنية  خ���ردو�ت 

م�سنوعة من معادن غر نفي�سة غر و�ردة يف فئات �أخرى، خامات معادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 06

وهي   )DUBAL( �لإجنليزية  باللغة  و�ح��دة  كلمة  على  �لتجارية  �لعامة  تت�سمن  �لعامة:  و�سف 
 )DUBAI ALUMINIUM( خت�سار لكلمتي�

�ل�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �لتميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 21587
ب�اإ�س��م : ثري �م كومبني

وعنو�نه : ثري �م �سنر ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية.

بتاريخ : 1998/09/22 و�مل�س�جلة حتت رقم : 18258 
�لفئة : 10

�ملنتجات : �سماعات �لطباء ، �لتجهيز�ت و �لأدو�ت �جلر�حية ، �لطبية وتلك �مل�ستعملة 
يف  �مل�ستخدمة  �مل��و�د   ، و�لأ�سنان  و�لعيون  �لأط���ر�ف   ، و�لبيطرية  �ل�سنان  ع��ي��اد�ت  يف 

تقومي �لعظام ، مو�د �خاطة �جلروح و�لو�قعة يف �لفئة رقم )10(.
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/05/13 وحتى تاريخ 2027/05/13

ق�صيم العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 24695
ب�اإ�س��م : ثري �م كومبني

وعنو�نه : ثري �م �سنر ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية.

بتاريخ : 1996/06/29 و�مل�س�جلة حتت رقم : 21545 
�لفئة : 10

�ملنتجات : �سماعات  �لطبيب يف �لفئة رقم )10(.
�ل�سر�طات : �حلماية للعامة يف جمملها ول ت�سمل �حلرف L يف �لو�سع �لعادي.

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/05/13 وحتى تاريخ 2027/05/13

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 21987
ب�اإ�س��م : ثري �م كومبني

وعنو�نه : ثري �م �سنر ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية.

بتاريخ : 1999/02/20 و�مل�س�جلة حتت رقم : 19864 
�لفئة : 10

 ، �غطية �جلبرة   ، ، �حل�سو�ت حتت �جلبرة  ، �جلبرة  ��سرطة �جلبرة   : �ملنتجات 
�لقم�سة �لقطنية و��سرطة �لتثبيت وجميعها لغر��ض �لتجبر و�لو�قعة يف �لفئة رقم 

.)10(
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/06/05 وحتى تاريخ 2027/06/05

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22954
ب�اإ�س��م : ثري �م كومبني

وعنو�نه : ثري �م �سنر ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية.

بتاريخ : 1999/02/20 و�مل�س�جلة حتت رقم : 19878 
�لفئة : 27

�ملنتجات : �لب�سط �حل�سر و�لوطاء و�لو�قعة يف �لفئة رقم )27(.
�ل�سر�طات :  �حلماية للعامة يف جمملها �لتنازل عن كلمة SAFETY يف �لو�سع 

�لعادي.
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 

�حلماية يف 2017/08/17 وحتى تاريخ 2027/08/17
ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22953
ب�اإ�س��م : ثري �م كومبني

وعنو�نه : ثري �م �سنر ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا ، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية.

بتاريخ : 1999/02/20 و�مل�س�جلة حتت رقم : 19874 
�لفئة : 10

�ملنتجات : �لب�سط �حل�سر و�لوطاء و�لو�قعة يف �لفئة رقم )27(.
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/08/17 وحتى تاريخ 2027/08/17

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

102247 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : ثري �م كومبني

وعنو�نه : ثري �م �سنر ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا55144  ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/10/19 و�مل�س�جلة حتت رقم : 108130 

�لفئة : 7
�ملنتجات : �لآلت وعدد �لآلت ، حمركات وحمركات �آلت ثابتة )عد� حمركات �ملركبات �لربية (، و�سات 
و�سيور �لآلت)عد� �ملتعلقة باملركبات �لربية(، �لآلت و �ملعد�ت �لزر�عية غر �ملد�رة باليد ، حا�سنات �لبي�ض 
، �جهزة �لر�سيح ، وحتديد� �ملر�سحات ، خر�طي�ض �ملر�سحات ، وو�سائط و�أدو�ت لتبييت �ملر�سحات ولإز�لة 
�ل�سو�ئب من �ملو�ئع ومن �ملو�د �لأخرى �لقابلة للر�سيح ،قطع غيار للماكينات ، وحتديد� مر�سحات �لهو�ء 
، و�ملاكينات �لد�خلية ، وعو�دم �لهو�ء  ، ومر�سحات للموتور ، ومر�سحات لا�ستخد�م يف �ملكان�ض �لكهربائية ، 

ومر�سحات هو�ء لا�ستخد�م يف �لغر��ض �مليكانيكية.
�ل�سر�طات : 

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/11/07 
وحتى تاريخ 2027/11/07

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

EAT 105652 EAT 105653

EAT 105659EAT 105656EAT 105655EAT 105654



اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
102248 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�س��م : ثري �م كومبني
وعنو�نه : ثري �م �سنر ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا55144  ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2011/09/27 و�مل�س�جلة حتت رقم : 153486 
�لفئة : 11

�ملنتجات : تركيبات لر�سيح خر�طي�ض �ل�سو�ئل ولا�ستخد�م يف �لأغر��ض �ملنزلية و �ل�سناعية ، مبا يف ذلك �ل�ستخد�م يف 
�ملجالت �ل�سناعية و�لدو�ئية ويف �سناعة �لطعمة و�مل�سروبات ، �جهزة تر�سيح وحتديد� �ملر�سحات وخر�طي�ض �ملر�سحات ، 
وو�سائط و�ملر�سحات ، و�أغ�سية و�أقر��ض للمر�سحات ، وقطع غيار تلك �ملنتجات ، لا�ستخد�م يف عمليات �لر�سيح �ملنزلية 
و�لتجارية ، مبا يف ذللك معد�ت حت�سر �لثلج �مل�ستخدمة يف �سناعة �لأطعمة و�مل�سروبات ومعد�ت تقنية �ل�سو�ئل و�لغاز�ت 
�مل�ستخدمة لف�سل �جلزئيات �حليوية يف عمليات �إنتاج �لأدوية �حليوية ، وحد�ت لإز�لة ع�سر �ملاء ووحد�ت للتكييف و�لتهوية 
، مبا يف ذلك  �جهزة تر�سيح �لحو��ض �مل�ستخدمة يف تربية �لحياء �ملائية ، �نظمة لتقنية مياه �لن�سج �لعك�سي ، و�أجهزة 
كابحة للتدفق لا�ستخد�م يف �أنظمة تقنية مياه �لن�سح �لعك�سي ، و�سائط ليفية مر�سحة لا�ستخد�م يف �لغر��ض �ملنزلية 
و�ل�سناعية لتقنية �لهو�ء و�ملو�ئع ، وحد�ت غر كهربائية لتقنية �ملياه ، �باريق لر�سيح �ملياه ُتباع فارغة ، خز�نات للمياه 
�ل�ساخنة ، مو�د لر�سيح �لهو�ء ، ومر�سحات هو�ء ت�ستخدم يف �لغر��ض �ل�سناعية و �ملنزلية ، وحتديد� يف �لفر�ن ومكيفات 
و�ملباين  �ملنازل  وتكيف  تهوية  �مل�ستخدمة يف  �لهو�ء  وتكييف  و�لتهوية  �لتدفئة  ، ومعد�ت  �لغرف  ، ومنظفات هو�ء  �لهو�ء 
،ووحد�ت تنظيف وتقنية �لهو�ء ، و�لأجهزة �ملرطبة للهو�ء ، و�لأجهزة �ملزيلة للرطوبة ، ويف �لتجهيز�ت �ملنزلية و�ل�سناعية 
و�لتجارية �لخرى ، �أجهزة لا�ستخد�م يف �أغر��ض �ل�ساءة و�لتدفئة  ، وتوليد �لبخار ، و�لطهي و�لتربيد ، و�لتجفيف  ، و 

�لتهوية ، و�إمد�د �ملياه ويف �لغر��ض �ل�سحية.
�ل�سر�طات : 

تاريخ  �نت��هاء �حلماية يف 2017/11/07 وحتى  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخرى  �س�نو�ت  �ملفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
 2027/11/07

ق�صيم العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 93161
ب�اإ�س��م : ثري �م كومبني

وعنو�نه : ثري �م �سنر ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية

بتاريخ : 2008/05/20 و�مل�س�جلة حتت رقم : 88701 
�لفئة : 17

�ملنتجات : �لأ�سرطة �لا�سقة لا�ستخد�م �ل�سناعي و�لتجاري وبالتحديد �لأ�سرطة 
�لا�سقة حلماية �لأ�سطح �ملك�سوفة.

�ل�سر�طات : 
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 

�حلماية يف 2017/04/18 وحتى تاريخ 2027/04/18
ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 93636
ب�اإ�س��م : كوم�سكوب ،�نك. �أوف نورث كارولينا

وعنو�نه : 1100 كوم�سكوب بلي�ض ، ��ض �إي هيكوري ، نورث كارولينا 28602 ، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية.

بتاريخ : 2009/03/10 و�مل�س�جلة حتت رقم : 93605 
�لفئة : 9

�ملنتجات : جهاز �لكروين �سلب موؤلف من قاب�ض و�سل تو�سيل ولوجة خلفية وكيبل تو�سيل 
ولوح تغطية ولوحه رقعة ل�سقة) ليبل( ولوحة جتميع تو�سيل ��ساك ولوحه و�سل ��ساك 
وط�ست و��سي وغطاء ط�ست �فقي ومنظم كو�بل كبرة ومنظم كو�بل �سغرة ور�سايع متهيد 
كو�بل  مع  �ملباين  يف  �مل�ستخدمة  �لنحا�ض  من  �مل�سنوعة  �لتو�سيل  كو�بل  رب��ط  يف  لا�ستخد�م 

�ملعد�ت يف �ملق�سور�ت �ملخ�س�سة ملعد�ت �لت�سالت باملباين.
�ل�سر�طات:  

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
2017/04/25 وحتى تاريخ 2027/04/25

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22447
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي  ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

و�مل�س�جلة حتت رقم : 17885  بتاريخ : 1998/09/02
�لفئة : 10

من  �لدماغي  �لنخاع  �سائل  لتحويل  ي�ستخدم  )�نبوب  �لر�أ�ض  مائه  رع��ات   : �ملنتجات 
�جلهاز �لع�سبي �ملركزي �إىل �لبطن(.

�ل�سر�طات : 
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 

�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30 
ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22448
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 1998/07/08 و�مل�س�جلة حتت رقم : 16426 
�لفئة : 10

�ملنتجات : معد�ت طبية بالتحديد مقوم �غاق لولبي ل�سفيحة �لعنق �لمامي.
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30 

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22453
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي  ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 1998/07/08 و�مل�س�جلة حتت رقم : 16421 
�لفئة : 21

�ملنتجات : فر�ض �لأ�سنان
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30 

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22455
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 1999/09/29 و�مل�س�جلة حتت رقم : 22349 
�لفئة : 10

�ملنتجات : خيط تنظيف �ل�سنان.
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22449
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

و�مل�س�جلة حتت رقم : 16424  بتاريخ : 1998/07/08
�لفئة : 3

�ملنتجات : غ�سول �لفم ومنظف �ل�سنان.
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30 

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22450
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 1998/07/14 و�مل�س�جلة حتت رقم : 16750 
�لفئة : 5

�ملنتجات : غ�سول فم طبي.
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30 

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22452
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 1998/07/08 و�مل�س�جلة حتت رقم : 16422 
�لفئة : 21

�ملنتجات : ر�ض �ل�سنان.
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22451
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 1998/07/08 و�مل�س�جلة حتت رقم : 16423 
�لفئة : 10

�ملنتجات : خيط تنظيف �ل�سنان.
�ل�سر�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22444
ب�اإ�س��م : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه : و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برون�سفك ، نيو جر�سي ، �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 1999/05/30 و�مل�س�جلة حتت رقم : 21062 
�لفئة : 10

�ملنتجات : خيط تنظيف �ل�سنان.
�ل�سر�طات : عدم �ملطالبة بحق خا�ض عن �سكل �ل�سريط يف �لو�سع �لعادي ل�سيوع 

��ستخد�مه يف قائمة �ملنتجات.
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 

�حلماية يف 2017/06/30 وحتى تاريخ 2027/06/30 
ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم  96656
با�سم  جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه  و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برنزويك ، نيو جر�سي ، 89330 7001- 
، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ  2009/04/12 �مل�سجلة حتت رقم  94261  
�لفئة  9

متعلقة  للتنزيل  قابلة  �إلكرونية  ومن�سور�ت  �لإن��رن��ت  ع��رب  من�سور�ت   : �ملنتجات 
بال�سحة و�حلمل و�لأمومة و�لأبوة ورعاية �لأطفال.

�ل�سر�طات 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف   2017/06/25 وحتى تاريخ  2027/06/25
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم  96662

با�سم  جون�س�ون �أند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جر�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��از�  جون�سون  �أن��د  جون�سون  و�ن  وع��ن��و�ن��ه  

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ  2011/02/02 �مل�سجلة حتت رقم  131194  

�لفئة  35

�ملنتجات : خدمات �لدعاية و�لإعان ، �إد�رة وتوجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�س�اط �ملكتبي .

�ل�سر�طات 

يف    �حلماية  �نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ستظل 

2017/06/25 وحتى تاريخ  2027/06/25

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم  96665
با�سم  جون�س�ون �أند جون�س�ون

 ،  -7001  89330  ، جر�سي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��از�  جون�سون  �أن��د  جون�سون  و�ن  وع��ن��و�ن��ه  
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ  2009/04/27 �مل�سجلة حتت رقم  94596  
�لفئة  16

�ملنتجات : من�سور�ت مطبوعة متعلقة بال�سحة و�حلمل و�لأمومة و�لأبوة ورعاية �لأطفال.
�ل�سر�طات  عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن ��ستخد�م �لكلمة BABY كل على حده مبعزل 

عن �لعامة ل�سيوع ��ستخد�مها على �لفئة 16.
يف    �حلماية  �نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�ستظل 

2017/06/25 وحتى تاريخ  2027/06/25
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية   :

�ملودعة حتت رقم  96671
با�سم  جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه  و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برنزويك ، نيو جر�سي ، 89330 7001- 
، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ  2009/04/21 �مل�سجلة حتت رقم  94491  
�لفئة  44

ورعاية  و�لأب����وة  و�لأم��وم��ة  و�حل��م��ل  بال�سحة  �ملتعلقة  �ملعلومات  ت��وف��ر   : �ملنتجات 
�لأطفال.

�ل�سر�طات 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف   2017/06/25 وحتى تاريخ  2027/06/25
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

93674 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : م�ساريع �لفهيم �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

وعنو�نه : �ض.ب. 55419 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/07/15 و�مل�س�جلة حتت رقم : 90487 

�لفئة : 35
�ملنتجات : خدمات جتميع ت�سكيلة من �ل�سلع ل�سالح �لغر )با�ستثناء خدمات نقل هذه �ل�سلع( وذلك لتمكني 
�لتجميل  �لعطور وم�ستح�سر�ت  �لزبائن من معاينتها ب�سكل مائم و�سر�ئها عند �حلاجة  حتديد�ً  عامة 
وم�ستح�سر�ت �لعناية بالب�سرة وم�ستح�سر�ت �لعناية باجل�سم وم�ستح�سر�ت �ملاكياج و�ل�ساعات و�لنظار�ت 
�لأزياء  ول��و�زم  و�لأحذية  و�لأحزمة  �جللدية  و�حلقائب  �لثمينة  و�ملجوهر�ت  و�لأزي��اء  �ملاب�ض  �ل�سم�سية  

�لأخرى و�لنظار�ت �لطبية و�لإطار�ت ، خدمات تقدمي �مل�سورة و�ل�ست�سار�ت �ملتعلقة بالأعمال.  
�ل�سر�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن ��ستخد�م �ل�سم �جلغر�يف )gulf ( مبعزل عن �لعامة.

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/06/27 
وحتى تاريخ 2027/06/27

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 93675
ب�اإ�س��م : م�ساريع �لفهيم �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

وعنو�نه : �ض.ب. 55419 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/07/15 و�مل�س�جلة حتت رقم : 90488 

�لفئة : 35
�ملنتجات : �خلدمات �لعلمية و�لتقنية و�لأبحاث و�لت�ساميم �ملتعلقة بهذه �خلدمات ، خدمات 
�أجز�ء وبر�مج )برجميات( �حلا�سوب  �لتحليل و�لأبحاث �ل�سناعية ، خدمات ت�سميم وتطوير 

، خدمات ت�سميم �لديكور �لد�خلي.    
�ل�سر�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن ��ستخد�م �ل�سم �جلغر�يف )gulf ( مبعزل عن 

�لعامة.
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 

2017/06/27 وحتى تاريخ 2027/06/27
ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94704
ب�اإ�س��م : م�ساريع �لفهيم �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

وعنو�نه : �ض.ب. 55437 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2011/12/04 و�مل�س�جلة حتت رقم : 160709 

�لفئة : 25
�ملنتجات : �ملاب�ض ولبا�ض �لقدم و�غطية �لر��ض.

�ل�سر�طات : 
�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 

�حلماية يف 2017/05/16 وحتى تاريخ 2027/05/16
ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988

اإعلن جتديد
يعلن ق�س�م �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 93304
ب�اإ�س��م : بيو�سن�ض ويب�سر، �إنك.

�لوليات   ،  91765 كاليفورنيا   ، ب��ار  دياموند   ، رود  كانيون  دياموند   3333  : وعنو�نه 
�ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2009/02/29 و�مل�س�جلة حتت رقم : 93462 
�لفئة :10

�ملنتجات : ق�سطر�ت �ملوجات فوق �ل�سوتية.
�ل�سر�طات :  

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/04/19 وحتى تاريخ 2027/04/19 

ق�صيم العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  6  اإبريل 2017 العدد 11988
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املال والأعمال

»اينوك« تعر�ض 70 فر�سة عمل خالل
 » معر�ض الإمارات للوظائف 2017« يوم 9 اأبريل

•• دبي -وام:

يف   � دب��ي  ومقرها   � “ �إينوك”  �لوطنية  �لإم����ار�ت  ب���رول  �سركة  ت�سارك 
�لتا�سع  يف  فاعلياته  يبد�أ  �ل��ذي   ”2017 للوظائف  �لإم���ار�ت  “معر�ض 
�أبريل �حلايل وذلك �لتز�ما منها بتاأدية دور فاعل يف متكني �ل�سباب  من 
�لإمار�تي عرب عر�ض 70 فر�سة عمل جديدة وبر�مج متكاملة للتدريب 
�ملو�طنني  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل�سباب  ��ستقطاب  على  �إنوك”   “ تعمل  �ملهني. 
دعم  يف  لي�ساهمو�  و�ل��غ��از  �لنفط  بقطاع  متخ�س�سة  وظ��ائ��ف  يف  للعمل 
�لعمل  فر�ض  تت�سمن  للمجموعة.  �لطموحة  �لتنموية  �لإ�سر�تيجيات 
�مل��ال��ي��ة و�ل��ت�����س��وي��ق و�مل����و�رد  �أق�����س��ام  �ي��ن��وك وظ��ائ��ف �سمن  �ل��ت��ي تقدمها 
و�ل�سحة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل��ه��ن��د���س��ة  و�ل�����س��ي��ان��ة  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  و�لإد�رة  �لب�سرية 
�سيف حميد  �سعادة  �لعماء. وقال  و�لتدقيق وخدمة  و�ل�سامة و�جل��ودة 
�م�ض  له  �ينوك يف ت�سريح �سحايف  �لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�ض  �لفا�سي 
�أيام  � �لذي ميتد ثاثة  �إينوك يف معر�ض �لإم��ار�ت للوظائف  �إن م�ساركة 
� تهدف �إىل حتقيق �أهد�ف �لتوطني �لتي و�سعتها قيادة �لدولة �لر�سيدة 
ودعم �لأجندة �لوطنية لعام 2021 �لتي �أعلن عنها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
و�لتعليم  �ملثمرة  �ملهنية  �لفر�ض  تركز على توفر  �لتي  “رعاه �هلل”  دبي 
�ملتكامل للمو�طنني �لإمار�تيني. ولفت �إىل �أن قطاع �لطاقة يعد من �أهم 
�لتنمية  م�سرة  دع��م  يف  حم��وري��ا  دور�  ويلعب  �ل��ع��امل  يف  �لنمو  حم��رك��ات 
من  �لوطنيةد  �لب�سرية  �مل��و�رد  تطوير  يعد  فيمل  �لدولة  يف  �لقت�سادية 
�مل��ق��وم��ات �لأ���س��ا���س��ي��ة ل���س��ت��د�م��ة �ل��ن��م��و �لق��ت�����س��ادي. وق��ام��ت جمموعة 
�ينوك بتحديث برنامج تطوير �لكو�در �لوطنية مبا ين�سجم يف �مل�سمون 
و�لأهد�ف مع �إ�سر�تيجيات �لتوطني بثاثة بر�مج خمتلفة �مل�ستويات هي 
تطوير ومو�هب و�متياز �لتي تركز على تطوير �ملهار�ت �لفنية و�ل�سلوكية 
و�ملهنية و�لإد�ري��ة ومهار�ت �لقيادة وذلك يف �إطار �لتز�مها بتعزيز �لوعي 
�ملو�هب  �إث��ر�ء معارف وخرب�ت  �لتدريب و�لتطوير يف  �أهمية بر�مج  حول 
�لإمار�تية. ويبني برنامج تطوير �ملهار�ت �ملهنية �لرئي�سة بح�سب �لكفاءة 
�لتقنية  �لوظائف  يف  و�ملبتدئني  �جل��دد  �خلريجني  وي�ستهدف  �لوظيفية 
وغر �لتقنية �أما برنامج مو�هب فهو لتطوير �لكفاء�ت �ل�سابة يف �لإد�رة 
و�ل�سلوكية  �لعملية  و�خل��رب�ت  �لإمكانات  حت�سني  على  يركز  �إذ  �ملتو�سطة 
�ملعد  �مل�ستقبل  لقادة  “�متياز”  برنامج  يخ�س�ض  بينما  فيه  للم�ساركني 

لتعزيز �لإمكانات و�لقدر�ت �لقيادية.

اإىل 24 �سهرًا املدى الزمني لتوحيد اأعمال   18
الكيان امل�سريف اجلديد لـ»اأبوظبي الوطني«

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �لكيان �مل�سريف �جلديد ل�بنك �أبوظبي �لوطني �أن عملية توحيد جميع 
و�لتي دخلت  �لأول  �لإندماج مع بنك �خلليج  �لناجتة عن �سفقة  �لأعمال 
حيز �لتنفيذ يف �لثاين من �أبريل �جلاري حتتاج �إىل مدى زمني ير�وح ما 
وذلك   2019 �لعام  يف  نهائي  ب�سكل  لإ�ستكمالها  �سهر�   24 و   18 بني 
ح�سب ��سر�تيجية �لعمل �لتي و�سعت من قبل �لإد�رة �ملكلفة بذلك. وجاء 
�لعان عن ��سر�تيجية توحيد �أ�عمال �سفقة �لإندماج �لتي تعد �لأ�سخم 
�جلمعية  دع��وة  م��ع  متز�منا  �لو���س��ط  �ل�سرق  ومنطقة  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
تغير  �ملو�فقة على  �أج��ل  �جل��اري من  �أب��ري��ل   24 �لعمومية لاجتماع يف 
منها  خا�ض  ق��ر�ر  �إىل  يحتاج  و�ل���ذي  �لأول  �أبوظبي  بنك  �إىل  �لبنك  ��سم 
متهيد� لإ�ستكمال �أخذ �ملو�فقات من �جلهات �ملعنية ومنها م�سرف �لإمار�ت 
�خلا�سة  �لطريق  خارطة  و�سملت   . و�ل�سلع  �ملالية  �لأور�ق  وهيئة  �ملركزي 
بتوحيد �لأعمال يف �لكيان �مل�سريف �جلديد �لعديد من �خلطو�ت للو�سول 
�إىل �لهدف �ملن�سود ومنها توحيد �لأنظمة �لإلكرونية للكيان بالإ�سافة �ىل 
�إعادة توزيع للكادر �لوظيفي على نحو ين�سجم مع �لتطور�ت �لتي حدثت 
�لح�سائيات  لأح��دث  ووفقا  ع��ام.  ب�سكل  للعمل  �لتنظيمي  �لهيكل  و�سبط 
درهم  مليار   113 �لن��دم��اج  �سفقة  لأ�سهم  �ل�سوقية  �لقيمة  بلغت  فقد 
125 يف  171 فرعا منها  �لبنك �جلديد  �أف��رع  ع��دد  �أب��ري��ل وو�سل   2 يف 
دولة �لمار�ت و46 فرعا يف �لعديد من دول �لعامل.. فيما بلغ عدد �أجهزة 
�ل�سر�يف �لآيل للبنك �جلديد 669 جهاز� يف دولة �لمار�ت وبقية �لفروع 
�لناجت  �لوطني  �أبوظبي  بنك  �أن  �إىل  �لإ�سارة  . جتدر  �لدولة  �لتابعة خارج 
�أنه  �أك��د يف وق��ت �سابق  �أبريل   2 عن �لإن��دم��اج �ل��ذي دخ��ل حيز �لتنفيذ يف 
لن يكون هناك تغير�ت يف �لعمليات �لت�سغيلية �ملقدمة للعماء يف �لوقت 
كاملعتاد  ذ�تها  �مل�سرفية  �لقنو�ت  ��ستخد�م  مو��سلة  ميكنهم  حيث  �لر�هن 
�لر�هن  �لوقت  يف  يوجد  �أن��ه  �إىل  لفتا   . �مل�سرفية  معاماتهم  لإ�ستكمال 
للعماء  و�حد وميكن  �لبنكني يف مكان  يوفر�ن خدمات  فرعان مدجمان 

زيارة �أحدهما للح�سول على خدمات �أي من �ملوؤ�س�ستني �ملدجمتني .

»بالزو فري�سات�سي دبي« يفوز
 بجائزة اأف�سل ت�سميم فندق يف اآ�سيا

•• دبي -وام:

فاز فندق بازو فر�سات�سي دبي بجائزة �أف�سل ت�سميم فندق خال حفل 
توزيع “جو�ئز �آ�سيا للتميز �لفندقي 2017” �لذي �أقيم �أم�ض �لأول يف 

مدينة ماكاو �ل�سينية.
وتهدف جو�ئز �آ�سيا للتميز �لفندقي �إىل تكرمي �إجناز�ت �لفنادق على مد�ر 
عام حيث �سهدت �أم�سية توزيع �جلو�ئز جتمعا لأكر من 150 �سيفا من 

كبار �لعاملني يف قطاع �ل�سفر �لفاخر حول �لعامل.
على  تطل  �لتي  �لثقافية  �لقرية  قلب  يف  فر�سات�سي  ب��ازو  فندق  ويقع 
بلم�سات  معمارية  حتفة  �لفندق  يبدو  حيث  �لتاريخي  دب��ي  خ��ور  �سو�طئ 
�لقرن  �إيطايل من  بق�سر  �لعربية ويوحي  �ملعمارية  �لهند�سة  ر�سيقة من 
�ل�ساد�ض ع�سر ذ� مدخل مهيب و�أ�سقف مرتفعة وحد�ئق غناء وجمموعة 

من �ملفرو�سات �لإيطالية �مل�سنعة باإتقان عال.
ح�سر �حلفل نخبة من �ل�سركات �لتي �أ�سهمت يف �لرتقاء مب�سهد �سناعة 
�لفنادق  تكرمي  �حلفل  �سهد  حيث  متقدمة  م�ستويات  �إىل  �آ�سيا  يف  �ل�سفر 
فندقية  �إق��ام��ة  عرو�ض  عرب  �ل�سيافة  مبعاير  �لنهو�ض  يف  جنحت  �لتي 

فاخرة ل ت�ساهى ملحبي �ل�سفر �لر�غبني يف ق�ساء عطلة مثالية. 
�لتي �سمت جمموعة  �لتحكيم  ق��ر�ر جلنة  �لفنادق مبوجب  �ختيار  وج��اء 
من �ملحررين �لبارزين يف جمال �ل�سياحة و�ل�سفر وع�ساق �ل�سفر و�لرحال 
�لفاخرة  �ل�سيافة  قطاعات  يف  �ل���ر�أي  وق���ادة  �لأع��م��ال  رج���ال  م��ن  ونخبة 

و�ل�سياحة و�ل�سفر.

االأول من نوعه على م�صتوى الدوائر اجلمركية يف العامل

جمارك دبي تطلق برناجما تدريبيا متخ�س�سا يف تفتي�ض وتقدير قيمة ال�سجاد اليدوي
مليار درهم قيمة جتارة دبي اخلارجية بال�صجاد عام 2016  1.1

»اإمباور« : خدمة تربيد املناطق ت�ساهم يف مواجهة التغري املناخي

مليار  بلغت  بال�سجاد  �خلارجية  دب��ي  جت��ارة 
منها   ،2016 ع���ام  دره����م  م��ل��ي��ون  و141 
و13.2  و�رد�ت،  دره����م  م��ل��ي��ون   653.2
مليون  و375.2  ����س���ادر�ت،  دره���م  م��ل��ي��ون 

درهم لإعادة �لت�سدير.
و�أو�سح مدير جمارك دبي �أن جتارة �ل�سجاد 
تقوم بدور حيوي يف دعم �لنمو �لقت�سادي 
�نطاقاً  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة 
بالعمل على  �لقيادة �حلكيمة  من توجيهات 
تعزيز �لتنوع يف بنية �لقت�ساد �لوطني، عرب 
تطوير جميع �لقطاعات �لقت�سادية، ومتثل 

جتارة �ل�سجاد �أحد �لقطاعات �لهامة.
قطاع  �أن  م�سبح،  حم��ب��وب  �أح��م��د  و�أ����س���اف 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  دول  يف  ي�����س��ه��د  �ل�����س��ج��اد 
��ستقطاب  مع  عاماً  و�نتعا�ساً  و�أفريقيا منو�ً 
�ملزيد من �ل�سركاء يف جمال �سناعة �ل�سجاد 
�ل����ي����دوي مل���و�ك���ب���ة �ل��ن��م��و �حل�����ايل يف زي����ادة 
�لطلب عليه، كونه �أحد �أهم �ل�سلع �لفاخرة 
عاملياً، م�سر�ً �إىل دور �لإمار�ت �ملميز، حيث 
منتجي  من  بالقرب  �ل�سر�تيجي  موقعها 

و�أفغان�ستان،  كاإير�ن  يدوياً  �مل�سنوع  �ل�سجاد 
و�لهند.

�لقطاع من خال  دبي هذ�  وتدعم جمارك 
�ل�سجاد  و�ح����ة  مل��ع��ر���ض  �ل�����س��ن��وي  تنظيمها 
فعاليات  �سمن  رئي�سية  كفعالية  و�ل��ف��ن��ون 
لأول  �نطاقته  منذ  للت�سوق  دبي  مهرجان 
مرة عام 1996 وحتى �لآن، وي�سهد �ملعر�ض 
�سفقات قوية لبيع و�سر�ء �ل�سجاد، ما ي�سهم 
و�لتجارية  �لقت�سادية  �حلركة  تن�سيط  يف 
م�سنعي  لكبار  خارجية  ��ستثمار�ت  وج��ذب 

�ل�سجاد �ليدوي حول �لعامل.
�ل�سجاد  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب  زي������ادة  �أن  و�أ�����س����اف 
�ليدوي  �ل�سجاد  وخ��ا���س��ة  �ل�����س��رق  دول  م��ن 
�لفاخر، و�لذي يعد �قتناوؤه ثروة للم�سري 
حافز�ً  ك���ان  �ل���زم���ن،  مب����رور  قيمتها  ت����زد�د 
�لعمل على تطوير  دب��ي م��ن  لنا يف ج��م��ارك 
�ملعنيني  ل��ل��م��وظ��ف��ني  �ل��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  �مل���ه���ار�ت 
باطاعهم  و�لتخلي�ض،  و�ملعاينة  بالتفتي�ض 
ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د وم��ت��ط��ور يف جمال 
�لتقييم �ملايل لقطع �ل�سجاد و�سبل �لتهريب 

و�ل��ت��زوي��ر، وذل��ك من خ��ال بر�مج ودور�ت 
تدريبية يقدمها متخ�س�سني كٌل يف جماله. 
مدير  �لغافري  �سيخة  �لدكتورة  و�أو�سحت 
�أن  دب���ي  �ل��ت��دري��ب �جل��م��رك��ي ج��م��ارك  �إد�رة 
�ملوظفني  ���س��ي��م��ك��ن  �ل���ت���دري���ب���ي  �ل���ربن���ام���ج 
�جلمركيني من �لت�سدي بكفاءة ومهارة لكل 
�ل�سجاد،  جم��ال  يف  و�ل��غ�����ض  �لتهريب  �أن����و�ع 
تطور  م��ن  �ل��ي��وم  ع��امل��ن��ا  ي�سهده  م��ا  ل�سيما 
ت��ك��ن��ول��وج��ي ك��ب��ر، ي�����س��ت��خ��دم��ه �ل��ب��ع�����ض يف 
�لدقة  يتطلب  م��ا  وه���و  و�ل��ت��ه��ري��ب،  �ل��غ�����ض 
و�ليقظة و�ملعرفة و�ملهارة من قبل �ملوظفني 
يف �لتعامل مع �لتجار وتفتي�ض وتقدير قيمة 
�لبحث  يف  �ساهمت  �لعو�مل  وتلك  �ل�سجاد، 
للربنامج  و�لتنفيذ  و�لإع����د�د  �ملعلومة  ع��ن 

�لتدريبي �لعاملي.
�أنه �لربنامج �لتدريبي ي�سر وفق  و�أ�سافت 
خطة �ساملة للموظفني �جلمركيني �ملعنيني 
�ملحلية وجمارك  دبي و�جلمارك  يف جمارك 

دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي.
ويقدم �لربنامج �لتدريبي نخبة من �ملدربني 

•• دبي-الفجر:

ب��رن��ام��ج تدريبي  �أول  دب��ي  �أط��ل��ق��ت ج��م��ارك 
�جلمركية  �لإد�ر�ت  م�ستوى  على  نوعه  من 
�ل�سجاد،  قيمة  وتقدير  تفتي�ض  �لعامل يف  يف 
ب�سموليته  �لتدريبي  �لربنامج  يتميز  حيث 
بهدف  �ل��ي��دوي،  لل�سجاد  �ملختلفة  ل��اأن��و�ع 
ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم �آل���ي���ة ت��ق��ي��ي��م �ل�����س��ج��اد من 
كيفية  مع  و�لتاريخية،  �ملالية  قيمته  حيث 
�لتعرف على �ل�سجاد �ليدوي �لأ�سلي، وذلك 
�لتعرف  من  �جلمركيني  �ملوظفني  لتمكني 
و�لت�سدي  ب��دق��ة  ل��ه  �ملختلفة  �لأن����و�ع  على 
للقطع �ملزيفة يف �ملنافذ �جلمركية �لبحرية 

و�لربية و�جلوية.
�أحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك  وق��ال   
ب����ارز�ً  دور�ً  �ل��ي��وم  ت��ل��ع��ب  �لإم������ار�ت  �إن  دب���ي 
�ليدوي يف  �ل�سجاد  كنقطة حمورية لتجارة 
�أ�سهر  م��ع  دب��ي  ���س��وق  يتعامل  �ل��ع��امل، حيث 
مناطق �ل�سجاد �ليدوي يف �لعامل، كما تبو�أت 
ع��ل��ى م�ستوى  �لأول  �مل��رك��ز  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�أفريقيا،  و���س��م��ال  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  منطقة 
ك���اأك���رب م�����س��ت��ورد وم�سدر  و�ل��ث��ال��ث��ة ع��امل��ي��اً 
�ل�سلعة �لفاخرة بعد �لوليات �ملتحدة  لهذه 
�أن  قيمة  �إىل  م�����س��ر�ً  و�أمل��ان��ي��ا،  �لأم��ري��ك��ي��ة 

�لد�خليني يف �لد�ئرة �لذين لعبو� دور�ً بارز�ً 
جمال  ويف  �ل�سجاد،  و�ح��ة  معار�ض  �إد�رة  يف 
مدير  عي�سى  �لرحمن  عبد  منهم  �لتفتي�ض 
متحف جمارك دبي ورئي�ض �للجنة �ملنظمة 
لو�حة �ل�سجاد، و�سديقة يعقوب �سابط �أول 
�ملطار2  �مل�سافرين - مبني  �إد�رة عمليات  يف 
و�حلا�سلة على جائزة دبي لاأد�ء �حلكومي 
حيث  �مل��ي��د�ن��ي��ة،  �ملوظفة  فئة   ،2015 ع��ام 
قدمت �لور�سة عرب جتربة عملية حتفيزية.

�مل�ستمر  �ل���ت���دري���ب���ي،  �ل���ربن���ام���ج  وي�����س��ت��م��ل 
ل��ف��رة ط��وي��ل��ة، ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن �ملفاهيم 
�ل�سجاد،  ب�سناعة  �خل��ا���س��ة  و�مل�����س��ط��ل��ح��ات 
�مل�����س��درة، و�أه��م��ي��ة �ل�سجاد،  �ل���دول  و�أ���س��ه��ر 
وطرق �ملحافظة عليه، وجتارة دولة �لإمار�ت 
�لتفتي�ض،  وط�����رق  �ل�������س���ج���اد،  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�سجاد  قيمة  وت��ق��دي��ر  �ل��ت��ه��ري��ب،  وو���س��ائ��ل 
�ل�سجاد،  ت��ف��ت��ي�����ض  يف  و�ل�����س��ام��ة  و�لأم������ن 
و��ستملت �لدورة �لأوىل للربنامج �لتدريبي 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق ع��م��ل��ي ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ق��دي��ر قيمة 
�ل�سجاد و�لك�سف عن �ملقلد منها، مع تقدمي 
عر�ض عملي لأحد �سناع �ل�سجاد �ملحرفني 
يف  �أهميتها  وتو�سيح  �ل�سجاد  ُعَقد  حلياكة 
وثائقي  فيلم  ور���ض  �ل�سجاد،  �أ�سعار  تقدير 

عن �لر�سم على �ل�سجاد.

التوطني يف القطاع اخلا�ض �سمن اأولويات اللجنة الدائمة للتنمية القت�سادية يف عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

ناق�ست �للجنة �لد�ئمة للتنمية �لقت�سادية 
�لتابعة للمجل�ض �لتنفيذي � عجمان خال 
�سيا�سات   2017 ل��ل��ع��ام  �ل��ث��ال��ث��ة  جل�ستها 
�لتوطني يف �لقطاع �خلا�ض و�لدور �لقائم 
يف  �لجتماعية  للتنمية  �ل��د�ئ��م��ة  باللجنة 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  وذل���ك �سمن  �ل�����س��اأن،  ه���ذ� 
وت��وح��ي��د �جل��ه��ود ب��ني �ل��ل��ج��ان �ل��د�ئ��م��ة يف 

�إمارة عجمان.
برئا�سة  �جل��ل�����س��ة  �أع���م���ال  خ���ال  ذ�ك  ج���اء 
�سعادة م. عبد�هلل �ملويجعي � رئي�ض �للجنة، 
وح�����س��ور �أع�����س��اء �ل��ل��ج��ن��ة،  حم��م��ود خليل 
و�سامل  �لنعيمي  �أح��م��د  وفي�سل  �لها�سمي 
�لنعيمي  ع��ي�����س��ى  وع��ل��ي  �ل�����س��وي��دي  �أح���م���د 
ويافع عيد �لفرج، كما ح�سر �عمال �جلل�سة 
م�ساعد مقرر �للجنة خولة �ليا�سي، وحمدة 
�ملطرو�سي و�بر�هيم �ملري من د�ئرة �لتنمية 
د�ئرة  من  عطا  ه��اين  و�لدكتور  �ل�سياحية 

�لتنمية �لقت�سادية.
وقدم نا�سر �لظفري ع�سو �للجنة �لد�ئمة 
خطو�ت  ع��ج��م��ان  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية 
و�آليات �لتوطني يف �لقطاع �خلا�ض وخا�سة 
بالتعاون  وذل����ك  �ل�����س��ي��اح��ي  �ل��ق��ط��اع  ل���دى 
و�لفنادق  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  م���ع 
�لعاملة بالإمارة، و�و�سح للح�سور �لعو�ئق 
�لقطاع  يف  �ل���ت���وط���ني  ح����ول  و�ل���ت���ح���دي���ات 

•• دبي -وام:

�لتربيد  لأنظمة  �لإم����ار�ت  موؤ�س�سة  �أك���دت 
�أك��رب م��زود خلدمات  “�إمباور” -  �مل��رك��زي 
�أهمية  ع��ل��ى   - �ل���ع���امل  �مل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د 
خلدمات  للبيئة  ���س��دي��ق��ة  ب���د�ئ���ل  ت��ط��ب��ي��ق 

�خلا�ض.
�لقائمني  ب��ج��ه��ود  �أ����س���اد  �ل��ع��ر���ض  وخ����ال 
م���ن �جل���ه���ات �حلكومية  �ل��ع��دي��د  وت���ع���اون 
منا�سبة  ع��م��ل  ف��ر���ض  ل��ت��وف��ر  و�خل���ا����س���ة 
�ل�سياحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �مل���و�ط���ن���ني  ل�����س��ب��اب 
لذلك  �ملنا�سب  �ل��ت��دري��ب  ت��وف��ر  و�مكانية 
ت��وف��ر �لم���ت���ي���از�ت �خلا�سة  م���ع ����س���رورة 
�لوظائف  ه���ذه  ع��ل��ى  للمقبلني  و�لتحفيز 

وكذلك �لفنادق �لعاملة بالمارة.
للتنمية  �ل���د�ئ���م���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ع�����س��اء  و�ك����د 

بتوجيه  �لتوعية  �همية  على  �لقت�سادية 
�ل�����س��ب��اب �مل��و�ط��ن��ني �ل��ب��اح��ث��ني ع���ن فر�ض 
وظيفية �إىل �لبحث يف �لقطاع �خلا�ض مع 
�سرورة تنظيم ور�ض �لعمل و�لدور�ت �ملعنية 

بذلك بالتعاون مع �جلهات �ملنوطة.
�ملقرحات  �لفرج عدد من  يافع  وق��دم  هذ� 
�خلا�ض  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل���ت���وط���ني  ل�����س��ي��ا���س��ة 
مع  �خلا�سة  ع��دد من �جلهات  و�ملطبقة يف 
�ملو�طنني  �ل�سباب  جل��ذب  �لتحفيز  �آل��ي��ات 

لوظائف �لقطاع �خلا�ض ب�سكل عام.

و��ستعر�ست د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية خال 
�ع��م��ال �جل��ل�����س��ة  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �خلا�سة 
�إمارة  روؤي��ة  مع  مو�ئمتها  وم��دى  بالد�ئرة 
عجمان 2021 “جمتمع �سعيد ي�ساهم يف 
بناء �قت�ساد �أخ�سر، حتفزه حكومة متميزة 
من�سجمة مع روح �لحتاد” بحيث مت عر�ض 
 2018  �  2016 �ل�سر�تيجية  �خلارطة 
ل����د�ئ����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����س��ي��اح��ي��ة و�لأه�������د�ف 
و�لرئي�سية  �ل��ق��ط��اع��ي��ة  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لرئي�سية  �مل��ه��ام  عر�ض  مت  كما  و�مل�����س��ان��دة، 

�ل��ت��ك��ي��ي��ف �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ت�����س��م��ن ت��ك��ل��ف��ة �أقل 
�لتي  �حل���ل���ول  �ن  �ىل  ..م�����س��رة  ل��ل��خ��دم��ة 
�مل��ن��اط��ق ت�ستطيع  ت��ربي��د  ت��ق��دم��ه��ا خ��دم��ة 
مو�جهة خماطر �لتغر �ملناخي من خال 
�لغاز�ت  و�نبعاث  �لطاقة  ��ستهاك  تقليل 
�ل��ك��رب��ون��ي��ة.  ج��اء �ع���ان �إم��ب��اور مبنا�سبة 
�نعقاد منتدى �لطاقة �مل�ستد�مة للجميع يف 
مدينة نيويورك �لأمريكية �لهادف لتعزيز 
��ستهاك  وتر�سيد  �لبيئية  �ل�ستد�مة  قيم 

�ملو�رد �لطبيعية و�لطاقة.
ت���ق���ري���ر حول  ع����ن  �ل��ك�����س��ف  م����وؤخ����ر�  ومت 
�ملناخ  لتغر  �ملتوقعة  و�ل��ت��اأث��ر�ت  �ملخاطر 
يف �لإمار�ت �أعدته جمعية �لإمار�ت للحياة 
�لعاملي  �ل�سندوق  م��ع  بالتعاون  �لفطرية 
�لتي  �ملخاطر  �لتقرير  للطبيعة حيث حدد 
ميكن �أن ي�سببها �لتغر �ملناخي يف قطاعات 
و�لغذ�ء يف  و�لطاقة  �ل�سحة  منها  خمتلفة 

دولة �لإمار�ت.
���س��ع��ف��ار �لرئي�ض  ب���ن  �أح���م���د  ���س��ع��ادة  وق����ال 
�لتحديات  ظ��ل  يف  �ن��ه  لإم��ب��اور  �لتنفيذي 

�ملناخي على م�ستوى  �لتغر  �لتي يفر�سها 
�لتربيد  خ��دم��ات  على  �لطلب  ف���اإن  �ل��ع��امل 
يزد�د ب�سكل كبر يف خمتلف �أنحاء �لعامل .

�أن  �مل��ع��ط��ي��ات علينا  ه���ذه  “ وف���ق  و�����س���اف 
تتميز  �لتي  �ملناطق  تربيد  خلدمة  ننتقل 
ب��ق��ل��ة �ل��ت��ك��ل��ف��ة و�ل���ك���ف���اءة �ل��ع��ال��ي��ة ف�سا 
�لغاز�ت  �ن��ب��ع��اث  ت��ق��ل��ي��ل  �مل�����س��اه��م��ة يف  ع���ن 
و����س��ت��ه��اك �ل��ط��اق��ة �أي�����س��ا ..م����وؤك����د� �نه 
ب��ا���س��ت��خ��د�م �حل��ل��ول �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا خدمة 
�لتي  �لطريقة  تغير  �ملناطق ميكن  تربيد 

ننتج ون�ستهلك �لطاقة فيها.
�ل��ت��ي تقدمها  ك��ذل��ك �ن �حل��ل��ول  و�أو����س���ح 
توفر  �أن  ت�ستطيع  �مل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  خ��دم��ة 
�لطاقة  م���ن   50% ل����  ن�����س��ب��ت��ه  ت�����س��ل  م���ا 
�ل��ت��ربي��د مقارنة  خ��دم��ات  �مل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
لن  �ل��ذي  �لأم��ر  �لتقليدية  �لتربيد  بطرق 
ي�ساهم يف �حلد من �لتغر �ملناخي وح�سب 
�لقت�سادية  �لتنمية  من  �سيعزز  كذلك  بل 
وي��ق��ل��ل �ل��ت��ل��وث �ل��ب��ي��ئ��ي وي��خ��ل��ق وف�����ور�ت 
و�ملو�رد  و�لكهرباء  �ملاء  ��ستهاك  يف  كبرة 

من  �حل��د  يف  وي�ساعد  �ملختلفة  �لطبيعية 
ن�سبة �لفقر �ل�سديد .

�ل�سابقة  �لأ���س��ب��اب  ج��م��ي��ع  �ن  �ىل  م�����س��ر� 
�ستوؤدي بالنهاية لأن تكون �ملدن �أكر مناعة 

يف مو�جهة �لتغر �ملناخي وخماطره.
ع��ن ريبورت  ���س��ادر  و�أظ��ه��ر تقرير ح��دي��ث 
�ل�سوق  �مل��ت��وق��ع من��و ح��ج��م  �أن���ه م��ن  لينكر 
 5.14 من  �ملناطق  تربيد  خلدمة  �لعاملي 
ل�  لي�سل   2016 عام  �أمريكي  دولر  مليار 
 2021 ع��ام  �أم��ري��ك��ي  دولر  مليار   9.54
و�أن ي�سل معدل �لنمو �ل�سنوي �لجمايل ل� 
13.19 يف �ملائه خال �لفرة من 2016 
وحتى 2021 حيث �أن �زدياد �أ�سعار �لطاقة 
�لبيئية  �ل��ت��ح��دي��ات  �ل��ق��ل��ق جت����اه  وت���ز�ي���د 
وت���ز�ي���د �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى خ��دم��ات ت��ربي��د �أقل 
�ستعزز  �أم��ور  جميعها  فعالية  و�أك��ر  تكلفة 

�لطلب على خدمة تربيد �ملناطق.
وق�����ال ����س���ع���ادة ب���ن ���س��ع��ف��ار خ���دم���ة تربيد 
�ملناطق ت�ساهم ب�سكل فعال يف �لتحول جتاه 
�لأخ�سر وذلك من خال تقليل  �لقت�ساد 

من خال تنظيم وتطوير �سناعة �ل�سياحة 
و�عد�د �للو�ئح و�لقو�نني لتطوير �ملنظومة 
�ل�سياحية و�بر�ز �ملو�قع �ل�سياحية و�لرويج 

لامارة �سياحيا وحمليا و�إقليميا ودوليا.
للعام  �لثالثة  �جلل�سة  �ع��م��ال  �سهدت  كما 
مل��ل��ت��ق��ى �لم�����ار�ت  �ل���ع���ام  �ل��ت�����س��ور   2017
ن�سخته  يف   2017 �لقت�سادي  للتخطيط 
�مل�ستقبل  “��ست�سر�ف  �لر�بعة  حتت عنو�ن 
�جلديدة”  �لقت�سادية  �لتحولت  �سوء  يف 
�لعام  �إم��ارة عجمان نهاية  ُينظم يف  و�ل��ذي 
لتعزيز  �مل��ل��ت��ق��ى  ي���ه���دف  ح���ي���ث  �جل��������اري، 
�لقت�سادية  �لتنمية  دو�ئ���ر  ب��ني  �لتن�سيق 
و�لتجارب  �لفكار  وتبادل  �لقت�ساد  ووز�رة 
�لتناف�سية  ودع��م  �لقت�سادي  �لنمو  وزي��ادة 
وم�����و�ج�����ه�����ة حت�����دي�����ات ت���ن���ف���ي���ذ �خل���ط���ط 
كما مت  �لدولة،  �لقت�سادية يف  و�ل�سيا�سات 
و�ملحاور  �مللتقى  تنفيذ  خ��ط��ة  ����س��ت��ع��ر����ض 

و�جلل�سات �مل�ساحبة وفرق �لعمل.
ويف ختام �عمال �جلل�سة وجه �سعادة عبد�هلل 
�ملويجعي �ل�سكر لع�ساء �للجنة، مو�سحاً �ن 
�عمال �جلل�سات تناق�ض �لعديد من �ملحاور 
�لقت�ساد  ع��ل��ى  مبا�سر  ب�سكل  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي 
وك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل���ه، م���وؤك���د� �ن 
نتائج �جلل�سات �ل�سابقة �أفرزت �لعديد من 
�هتماما  تلقى  �لتي  و�ملقرحات  �لتو�سيات 
خا�سا من �لقيادة �لر�سيدة و�لمانة �لعامة 

للمجل�ض �لتنفيذي لاإمارة.

��ستخد�م �لوقود �لحفوري و��سافة لذلك 
بكفاءة  �مل��ن��اط��ق تتميز  ت��ربي��د  �أن��ظ��م��ة  ف���اإن 
�لغاز�ت  �ن��ب��ع��اث  ت��ق��ل��ي��ل  ع��ال��ي��ة يف جم����ال 
بالنهاية  ي������وؤدي  �ل�����ذي  وه����و  �ل��ك��رب��ون��ي��ة 
لتح�سني نوعية �لهو�ء وتقليل خماطر تاأثر 

�ملدن باأ�سعار �لنفط .
و�أو�سح �ن �لنتقال خلدمات تربيد �ملناطق 
ميكن �أن ي�ساهم يف تقليل ��ستهاك �لطاقة 
ب��ن�����س��ب ع��ال��ي��ة ����س��اف��ة ل��ذل��ك ف����اإن خدمة 
تربيد �ملناطق لها �لعديد من �لفو�ئد مبا 
فيها �سهولة �ل�سيانة ومتيز �جر�ء�ت �لأمان 
نتيجة للتخفي�ض �لو��سح يف ن�سب �لت�سرب 
و�لتي توؤدي بدورها لاعتماد ب�سكل متز�يد 

على م�سادر �لطاقة �ملتجددة.
�سابق  وقت  يف  �أعلنت  قد  “�إمباور”  وكانت 
من هذ� �لأ�سبوع عن توفر حو�يل 1000 
�لكهربائي  �ل����س���ت���ه���اك  م���ن  م���ي���ج���او�ت 
وبقيمة ت�سل ل�2.6 مليار درهم وذلك من 
يف  �ملناطق  تربيد  خدمات  ��ستخد�م  خال 

دبي عام 2016.
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املال والأعمال

امل�صاركة جمانية لرواد االأعمال وال�صباب ترجمة ملبادرة “عام اخلري” .. 
غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي تنظم الدورة الثانية من ملتقى 

ومعر�ض العني للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 17 اأبريل
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي عن تنظيم �لدورة �لثانية من ملتقى 
لدعم  �لأه���م  �حل���دث  و�مل��ت��و���س��ط��ة،  �ل�سغرة  للم�ساريع  �ل��ع��ني  وم��ع��ر���ض 
�مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة يف دولة �لإمار�ت، �لذي �سيقام خال يومي 

17 و 18 �أبريل �جلاري يف مركز �لعني للموؤمتر�ت.
�لعني  ومعر�ض  مللتقى  �لثانية  �ل���دورة  يف  �مل�ساركة  �أن  �لغرفة  �أك��دت  وق��د 
�لغرفة  مبادر�ت  �إط��ار  يف  جمانية  �ستكون  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  للم�ساريع 
لعام �خلر دعماً منها لرو�د �لأعمال �ل�سباب و�أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرة 

و�ملتو�سطة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وجاءت هذه �خلطوة ترجمة للمبادرة �لتي �أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
عام  لتخ�سي�ض  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
من  ت��اأك��ي��د�ً  وك��ذل��ك  �خلر”،  “عام  ���س��ع��اره  ليكون  �لإم�����ار�ت  يف   2017
جتاه  �ملجتمعية  مب�سوؤوليتها  �لقيام  على  منها  وحر�ساً  �أبوظبي  غرفة 
لدعم  منها  وم�ساهمة  �ل��دول��ة  يف  �ملتو�سطة  و  �ل�سغرة  �مل�ساريع  ق��ط��اع 
�لأن�سطة  يف  م�ساهمتهم  تعزيز  على  وحتفيزهم  و�ل�سباب  �لأع��م��ال  رو�د 

�لقت�سادية و�خلدمية يف �لدولة. 
�أب��وظ��ب��ي للتنمية  �مللتقى و�مل��ع��ر���ض ع��ل��ى م��ب��ادرة غ��رف��ة  �أه��م��ي��ة  وت��رك��ز 
�ملبتكرة  �ل�ستثمارية  �حل��و�ف��ز  خ��ال  م��ن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �مل�ستد�مة 
وت��وف��ر خ��دم��ات ذ�ت م�ستوى ع��امل��ي و���س��ت��ق��وم �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة على 
�ل�سغرة  �ل�سركات  ق��ط��اع  لتنمية  �حلكومية  �ل�سر�تيجيات  مناق�سة 
عام  �ملهري مدير  ه��ال  �سعادة حممد  وق��ال    .2020 لعام  و�ملتو�سطة 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  �ل�سركات  قطاع  يعد  �أبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
حيوياً لقت�ساد �لدولة، حيث يحفز على توفر فر�ض عمل لرو�د �لأعمال 
و�مل�ستثمرين �ل�سباب وتعزيز �لبتكار و�لنمو و�لتنمية. وقد و�سعت �لدولة 
��سر�تيجيات خمتلفة لتمكني �ل�سركات �ل�سغرة و�ملتو�سطة �ملحلية من 
�لنمو و�لزده��ار. وذكر �أن قيام �لغرفة بتنظيم هذ� �مللتقى مبدينة �لعني 
ياأتي يف �إطار ��سر�تيجيتها �لر�مية �إىل ت�سجيع رو�د �لأعمال �ملو�طنني يف 
�لدولة ملمار�سة �لأعمال �لتجارية و�خلدمية وتاأ�سي�ض م�ساريعهم �خلا�سة 

ومبا ي�سهم يف دعم خطط وروؤية �أبوظبي �لقت�سادية.
و�أكد �سعادته �أن هذ� �حلدث ياأتي �سمن ��سر�تيجية غرفة �أبوظبي �لتي 
تركز على توفر طرق و و�سائل �لنجاح لرو�د �لأعمال �لإمار�تيني و�إر�ساء 

ثقافة �لإبد�ع و�لبتكار يف هذ� �لقطاع �حليوي.
 2017 و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  للم�ساريع  �ل��ع��ني  وم��ع��ر���ض  ملتقى  وي��ع��د 
�أعمال  فر�ض  وتو�سيع  �لتناف�سية  �لقدر�ت  لزيادة  فعالية  �لأك��ر  �ملعر�ض 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض. وم��ن �مل��ق��رر �أن ي�����س��ارك يف ه��ذ� �حل���دث 104 �سركات 
على  ق���ادرة  ولتكون  �مل�ساركة  للموؤ�س�سات  خدماتها  و  منتجاتها  لعر�ض 

�لتعريف بخدماتها �أمام �سناع �لقر�ر �لرئي�سيني، 
عمل  جل�سات  ت�سمل  �لتي  �لأن�سطة  م��ن  ع���دد�ً  �مللتقى  برنامج  ويت�سمن 
متخ�س�سة حول تطوير �ل�ستثمار�ت و�لإد�رة �ملالية للموؤ�س�سات �ل�سغرة 
�لجتماعية  �لإع��ام  و�سائل  ودور  و�ل��روي��ج  �لت�سويق  و�إد�رة  و�ملتو�سطة 
مو��سيع  �إىل  بالإ�سافة  �مل�ساريع  متويل  وو�سائل   ، و��سع  لنطاق  للو�سول 
وي�����س��ارك يف جل�سات  و�مل��ت��و���س��ط��ة.  �ل�����س��غ��رة  �مل�����س��اري��ع  مهمة لأ���س��ح��اب 
برنامج  م��دي��ر  ن�سيم  قي�سر  �ل�سيد  منهم   ، ب����ارز�ً  م��ت��ح��دث��اً  �مللتقى11 
�لبنك �لدويل  �لرقمي ملجموعة  �لتمويل  �مل�سرفية وخدمات  �ل�ست�سار�ت 
و�لرئي�سة  موؤ�س�سة  �ملن�سوري  هبة  �ل�سيدة  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  منطقة  يف 
�ملوؤ�س�ض  �لدرمكي  حممد  �سعود  و�ل�سيد  كوم”،  “بيز  ل�سركة  �لتنفيذية 

و�لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة برمير لل�سياحة و�ل�سفر.
�جلهات  ب��ني  للتو��سل  من�سة  �ل��ع��ني  مبدينة  و�مل��ع��ر���ض  �مللتقى  ويعترب 
وفر�سة  �ملهتمني  �لأعمال  ورو�د  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  للم�ساريع  �لد�عمة 

ل�ستعر��ض منتجات موؤ�س�سات وم�ساريع �لأعمال �لر�ئدة يف �لإمار�ت .
وقد �سهدت �لدورة �لأوىل للملتقى و�ملعر�ض جناحاً هائًا، فقد �أكد حو�يل 
و  ملتقى  يعَترب  حيث  �لثانية  للمرة  م�ساركتهم  �لعار�سني  م��ن   90%
معر�ض �لعني للم�ساريع �ل�سغرة و �ملتو�سطة من �أهم �ملعار�ض �لت�سويقية 

�لفّعالة يف دولة �لإمار�ت.  
لبحث  �ملو�طنني  �لأعمال  ل��رو�د  مميزة  فر�سة  و�ملعر�ض  �مللتقى  و�سيوفر 
و�سيكون من بني  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  �لتعاون مع جمموعة متميزة من 
و���س��رك��ات متويل  و�مل��وؤ���س�����س��ات هيئات حكومية وم�����س��ارف  �ل�����س��رك��ات  ه��ذه 
�لعديد  �إىل  �إ�سافة  �إىل تقدمي منتجات متويل  �لتي ت�سعى  حملية كربى 
من �جلهات �لقائمة على تقدمي خدمات على غر�ر موؤ�س�سات تكنولوجيا 

�ملعلومات و�لت�سالت و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�خلدمات �للوج�ستية .
وحتر�ض غرفة �أبوظبي على جمع �لعار�سني و �مل�ستثمرين و رجال �لأعمال 
للم�ساريع  �ل��ع��ني  وم��ع��ر���ض  ملتقى  �لإم�����ار�ت يف  دول���ة  �أن��ح��اء  م��ن جميع 
�ل�سغرة و�ملتو�سطة �لذي حظي بنجاح كبر يف دورته �لأوىل عام 2015 
يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  للم�ساريع  �لعني  ومعر�ض  ملتقى  تنظيم  وياأتي   
ن�سخته �لثانية و�لذي �سيقام يف مركز �لعني للموؤمتر�ت يومي 17 و 18 
�أبريل 2017 �إمياناً باأهمية تطوير وتنمية �مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة 
و�ل�سركات �لنا�سئة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وتعمل  غرفة �أبوظبي 
ب��ارز�ً يف  مع عدد من �جلهات �لر�سمية و�خلا�سة ليلعب هذ� �حلدث دور�ً 
م�سرة تطوير وتنمية �حلركة �لقت�سادية يف �إمارة �أبوظبي ��ستناد�ً للنجاح 
�لكبر �لذي حققه �ملعر�ض يف ن�سخته �لأوىل عام 2015 مب�ساركة �أكر 
من 100 عار�ض من �أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة يف �لقطاعات 
�ملالية  و�لهيئات  �مل�ستثمرين  من  �لكثر  و��ستقطاب  �لدولة،  يف  �لرئي�سية 

و�حلكومية من �إمارة �أبوظبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سعر خامات اأوبك ي�سل
 اىل 50.59 دولرا للربميل

•• فيينا -وام: 

�ل�  “ �أن �سعر �سلة خاماتها  “ �أوبك  �أعلنت منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط 
13 و�سل �أم�ض �لأول �لثاثاء �ىل 50.59 دولر للربميل مقارنة ب�سعر 

�ليوم �لذي قبله �لذي و�سل 50.68 دولر للربميل.
وت�سم �سلة خامات “ �أوبك “ �لتي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة �لإنتاج 
وخ��ام مزيج �سحارى �جلز�ئري  �لإم��ار�ت��ي  م��رب��ان  خ��ام  �لتالية:  �لأن���و�ع 
و�لإير�ين �لثقيل و�لب�سرة �خلفيف �لعر�قي وخام �لت�سدير �لكويتي وخام 
�لقطري  �لبحري  و�خل��ام  �لنيجري  �خلفيف  ب��وين  وخ��ام  �لليبي  �ل�سدر 
م��ر�ي وجر��سول  �لفنزويلي  و�خل��ام  �ل�سعودي  �لعربي �خلفيف  و�خل��ام 

�لأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �لكو�دوري.

الإمارات دبي الوطني كابيتال تطرح اأول اكتتاب عام يف الإمارات العربية املتحدة يف عام 2017  
•• دبي-الفجر:

�لوطني  دب����ي  �لإم���������ار�ت  ���س��رك��ة   جن��ح��ت 
�مل�سرفية  ذر�ع �خلدمات  �ملحدودة،  كابيتال 
�لوطني،  دبي  �لإم��ار�ت  لبنك  �ل�ستثمارية 
�أب��رز و�أك��رب �ملجموعات �مل�سرفية  �أحد  وهو 
يف �ل�سرق �لأو�سط من حيث قيمة �لأ�سول، 
و�ملن�سق  �لإدر�ج  كم�ست�سار  دوره��ا  �إجن��از  يف 
�لعاملي �مل�سرك و�مل�سجل �مل�سرك لطلبات 
�لوطني ريت  �لإم��ار�ت دبي  ل�سركة  �لإدر�ج 
بور�سة  يف  ل��ل��ت��د�ول  �أ�سهمها  طرحت  �لتي 

نا�سد�ك دبي يف 23 مار�ض. 
ريت  �لوطني  دب��ي  �لإم����ار�ت  �سركة  وك��ان��ت 
عادًيا  �سهًما   94،594،595 �أ�سدرت  قد 
لل�سهم  �أم���ري���ك���ًي���ا  دولًر�   1.11 ب�����س��ع��ر 
�إىل  �رت��ف��ع  �ل�سهم  �سعر  �أن  علًما  �ل��و�ح��د، 
 )5.17% )بن�سبة  �أمريكًيا  دولًر�   1.17
�أول  ه��ذ�  ل��ل��ت��د�ول. وُيعترب  �لأول  �ل��ي��وم  يف 
طرحت  �أن  م��ن��ذ  دب���ي  ت�سهده  ع���ام  �ك��ت��ت��اب 
دبي بارك�ض �آند ريزورت�ض �أ�سهمها للتد�ول 
�سركة  ت��ول��ت  ح��ي��ث   ،2014 دي�����س��م��رب  يف 
دور  ��ا  �أي�����سً كابيتال  �لوطني  دب��ي  �لإم����ار�ت 
�مل�سرك  و�مل�سجل  �مل�سرك  �لعاملي  �ملن�سق 

لطلبات �لإدر�ج. 
�أ����س���ه���م �سركة  وق����د جت�����اوز �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى 
�لإم�����ار�ت دب��ي �ل��وط��ن��ي ري��ت ع��دد �لأ�سهم 
جمموعة  للتز�م  نظًر�  للتد�ول  �ملطروحة 
�ل�����ذي ميثلون  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  و�����س���ع���ة م���ن 
موؤ�س�سات مالية و�سركات عائلية من خمتلف 
دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي ب�سر�ء �أ�سهم 
حتقيق  يف  �ل�سفقة  جنحت  حيث  �ل�سركة، 

�مل�ستثمرين �حلاليني  �لتو�زن بني ح�س�ض 
و�ملحتملني، علًما �أن �سعر �لكتتاب �لنهائي 
�لبالغ 1.11 دولًر� �أمريكًيا لل�سهم �لو�حد 
يعادل خ�سم بن�سبة %7.5 من �سايف قيمة 
�لأ�سول. ويف تعليق له على �لدور �لقيادي 
دبي  �لإم������ار�ت  ���س��رك��ة  ب��ه  ��سطلعت  �ل���ذي 
�لكتتاب،  ه��ذ�  �إجن���از  يف  كابيتال  �ل��وط��ن��ي 
قال �ل�سيد �أحمد �لقا�سم �لرئي�ض �لتنفيذي 

ل�سركة �لإمار�ت دبي �لوطني كابيتال: 
دبي  �لإم�������ار�ت  ���س��رك��ة  �إدر�ج  ي�����س��ه��م جن���اح 
كاأف�سل  مكانتنا  ت��ع��زي��ز  يف  ري���ت  �ل��وط��ن��ي 
ب��ن��ك ����س��ت��ث��م��اري ل��اك��ت��ت��اب �ل��ع��ام يف دولة 
�لإدر�ج  لعمليات  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ملايل.  دبي  و�سوق  دبي  نا�سد�ك  بور�سة  يف 

فقد ��سطلعت �سركة �لإمار�ت دبي �لوطني 
�لكتتاب  ع��م��ل��ي��ات  ب����ارز يف  ب����دور  ك��اب��ي��ت��ال 
�ل��ع��ام �لأخ�����ر، ق��دم��ت م��ن خ��ال��ه �أف�سل 
�ل�ست�سار�ت �ل�ستثمارية لعمائها وتغطية 

ل مثيل لها للم�ستثمرين.
�كتتاب  على  �ل�سديد  �لطلب  �أن  �سك  ول 
���س��رك��ة �لإم�������ار�ت دب���ي �ل��وط��ن��ي ري���ت يعدُّ 
�لكبر  �لإقبال  على  و��سًحا  ودليًا  �سهادًة 

على مثل هذه �لأ�سهم �لقوية.
�لوطني  دب��ي  �لإم�����ار�ت  �سركة  ق��ام��ت  وق��د 
عملية  قبل  �مل���ايل  �مل�ست�سار  ب���دور  كابيتال 
وثيق  ب�سكل  تعاونت  حيث  �ل��ع��ام،  �لكتتاب 
م��ع ���س��رك��ة �لإم������ار�ت دب���ي �ل��وط��ن��ي لإد�رة 
�لإمار�ت  �ل�سندوق ل�سركة  �لأ�سول، مدير 

دبي �لوطني ريت، يف مرحلة �لتح�سر قبل 
وهيكلة  �خل��ي��ار�ت  وتقييم  �ل��ع��ام  �لك��ت��ت��اب 
قدًما  بامل�سي  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  قبل  �ل�سفقة 
وب�سفتها  ذل����ك،  وب��ع��د  �ل���ع���ام.  ب��الك��ت��ت��اب 
دبي  �لإم�������ار�ت  ل�����س��رك��ة  �لإدر�ج  م�����س��ت�����س��ار 
�ل��وط��ن��ي ري���ت، ك��ان ل�سركة �لإم�����ار�ت دبي 
م�ساعدة  يف  رئي�سي  دور  كابيتال  �ل��وط��ن��ي 
�جلهة �مل�سدرة على تلبية متطلبات �لإطار 
�ملالية  للخدمات  دب��ي  ل�سلطة  �لتنظيمي 
�لقا�سية بنقل مقر �ل�سركة من جزر �لقنال 

�لإجنليزي.
ويف معر�ض تعليقه على دور �سركة �لإمار�ت 
قال  �إدر�ج،  كم�ست�سار  كابيتال  �لوطني  دبي 
�إد�رة  �ل�سيد طارق بن هندي ع�سو جمل�ض 

�سركة �لإم��ار�ت دبي �لوطني ريت: ي�سرين 
�ل�ستثنائي  للدعم  �متناين  ع��ن  �أع���رب  �أن 
�ل��ذي قدمته �سركة �لإم��ار�ت دبي �لوطني 

كابيتال على مدى عملية �لكتتاب �لعام. 
�أ�سو�ق  يف  �لطويلة  خربتها  �أ���س��اف��ت  فقد 
�لعقار�ت،  لفريق  ك��ب��رة  قيمة  �مل���ال  ر�أ����ض 
وك��ان��ت ���س��ري��ًك��ا م��وث��وًق��ا يف ك��ل خ��ط��وة من 
�ل��ط��وي��ل��ة و�ملثرة،  �ل��رح��ل��ة  خ��ط��و�ت ه���ذه 
عملية  بتنفيذ  فريقنا  جن��ح  فبم�ساعدتها 
�إعادة هيكلة �ل�سركة ونقل مقرها وحتويلها 
�إىل �سركة  ����س��ت��ث��م��ار م��ف��ت��وح  م��ن ���س��ن��دوق 
�لعام  ل��ل��ت��د�ول  م��ط��روح��ة  مغلقة  ��ستثمار 
�أن  �سك  ول  دب��ي.  نا�سد�ك  بور�سة  يف  �لآن 
ب��اه��ًر� جلميع  �إجن����اًز�  ك��ان��ت  �لعملية  ه��ذه 

�لأطر�ف �ملعنية. 
�لوطني  دب���ي  �لإم������ار�ت  ���س��رك��ة  دور  وج����اء 
كابيتال يف �ل�سفقة كجزء من �لتز�م و��سع 
على م�ستوى �ملجموعة لبنك �لإمار�ت دبي 
�لإمار�ت  �سركة  و�إدر�ج  تاأ�سي�ض  يف  �لوطني 

دبي �لوطني ريت.
�لوطني  دب����ي  �لإم���������ار�ت  ���س��رك��ة  وت�������وؤدي 
�ململوكة  �لفرعية  �ل�سركة  �لأ�سول،  لإد�رة 
�ل�سندوق  م��دي��ر  م��ه��ام  ب��ال��ك��ام��ل،  ل��ل��ب��ن��ك 
�لإمار�ت  ب�سندوق  �سابًقا  )�مل��ع��روف  لريت 

�لعقاري(. 
 ،2016 نوفمرب  يف  �ل�سندوق  و�ف��ق  وق��د 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة ب��ن��ك �لإم�����ار�ت دبي 
متويلية  ت�سهيات  ت��وف��ر  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي، 
بقيمة  �لإ�سامية  �ل�سريعة  لأحكام  متتثل 
ب�سروط  �أم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   190.6

جتارية جذ�بة. 

خلل لقاءات ثنائية على هام�س ملتقى اال�صتثمار ال�صنوي

اآل �سالح: 15 % متو�سط النمو يف العالقات القت�سادية الإماراتية وال�سينية
وكيل وزارة االقت�صاد يبحث جماالت التعاون ال�صناعي مع الواليات املتحدة ويلتقي م�صوؤولن من اأكرث من 11 دولة 

منتجع اأوبروي بيت�ض الزورا خام�ض فندق من فئة اخلم�ض جنوم يف عجمان
�لبيئية  �لرطبة  �لأر����س��ي  تقدر مبليون مر مربع من 
�لغولف  لبطولت  ملعبا  �مل�����س��روع  ويت�سمن  �خل�سبة. 
للريا�سات  وم��ر�ف��ق  ديز�ين”  “نيكاو�ض  ت�سميم  من 
�لبحرية مبختلف �أنو�عها، مثل �لتزلج على �ملاء، وركوب 
ق����و�رب �ل��ت��زل��ج، ورح����ات �ل���ق���و�رب، ورح����ات �ل�سيد، 
وزو�رق �لتجذيف، وركوب �لأمو�ج، و�لقو�رب �ل�سر�عية. 
مر  مليون   5.43 م�ساحة  على  �ل��زور�  م�سروع  وميتد 
�ل�ستخد�مات  متعدد  �ساحليا  م�سروعا  ومي��ث��ل  م��رب��ع 
�ل�ساحلي  �ل�سريط  من  كيلومر   1.6 �متد�د  على  يقع 
ب��ارع��ا لإي��ج��اد وجهة  �مل�سروع مزيجا  وي��ق��دم  ل��اإم��ارة.. 
فاخرة ومميزة ت�ستقطب �لزو�ر و�ل�سكان من كافة �أنحاء 

�ملنطقة �إن مل يكن من كافة �أرجاء �لعامل.

•• عجمان-وام:

�سنفت د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية يف �إمارة عجمان منتجع 
م��ن فئة  م�����س��روع منتجع  ك����اأول  �ل����زور�  بيت�ض  �أوب�����روي 
�لزور�  ملنطقة  �لبحرية  �ل��و�ج��ه��ة  على  جن��وم  �خلم�ض 
نهاية  يف  �مل��ق��رر  للفندق  �لر�سمي  �لفتتاح  قبيل  وذل��ك 
�لأ�سبوع �جلاري ليكون بذلك خام�ض فندق م�سنف من 

فئة �خلم�ض جنوم يف �لإمارة.
�أوبروي  ومنتجعات  فنادق  تتوىل  �ل��ذي  �ملنتجع  ويعترب 
ت�سغيله وجهة �سياحية بيئية فاخرة ميتد على �ل�سو�طئ 
�لرملية �لبي�ساء على مقربة من �لبحر�ت �لازوردية 
و�أ���س��ج��ار �مل���اجن���روف و�رف����ة �ل��ظ��ال �مل��م��ت��دة مب�ساحة 

وي��ب��ع��د �مل�������س���روع م�����س��اف��ة 25 دق��ي��ق��ة ع���ن م���ط���ار دبي 
�ل��دويل و20 دقيقة عن مطار �ل�سارقة �ل��دويل و�سوف 
وجممعات  عاملية،  ومنتجعات  ف��ن��ادق  �مل�سروع  يحت�سن 
�سكنية باإطالت على �لبحر، و�خلور، وملعب �جلولف، 
ومناطق جتارية، ومر�فق ترفيهية، وملعب غولف يتاألف 
“نيكاو�ض ديز�ين”  �سركة  18 حفرة من ت�سميم  من 
وتاأتي جميعها �سمن بيئة طبيعية من �ملناطق �لرملية 

و�أ�سجار �ملاجنروف.
وقال في�سل �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية 
�أوب���روي  منتجع  �فتتاح  ن�سهد  �أن  ي�سرنا   “ عجمان  يف 
�خلم�ض  ف��ئ��ة  م��ن  ب��ح��ري  منتجع  ك����اأول  �ل�����زور�  بيت�ض 
تنمية  �إىل  �مل�ستمرة  �إط��ار م�ساعينا  �لإم���ارة يف  جن��وم يف 

�سياحية  �ل�سياحة وتر�سيخ مكانة عجمان كوجهة  قطاع 
خم�ض  �ل��ي��وم  عجمان  وحتت�سن  �جلميع  ل��دى  مف�سلة 
 38 ف��ن��ادق ف��اخ��رة م��ن فئة �خلم�ض جن��وم ع���اوة على 

وجهة مميزة للفنادق و�ل�سقق �لفندقية«.
وقال في�سل �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية 
يف عجمان �أن منتجع �أوب��روي بيت�ض �ل��زور� �أول منتجع 
بحري من فئة �خلم�ض جنوم يف �لإم��ارة وياأتي يف �إطار 
وتر�سيخ  �ل�سياحة  قطاع  تنمية  �إىل  �مل�ستمرة  م�ساعينا 

مكانة عجمان كوجهة �سياحية مف�سلة لدى �جلميع.
م�سر� �ىل �ن عجمان حتت�سن �ليوم خم�ض فنادق فاخرة 
وج��ه��ة مميزة   38 على  ع���اوة  فئة �خلم�ض جن��وم  م��ن 

للفنادق و�ل�سقق �لفندقية.

•• اأبوظبي-الفجر:

بحث �سعادة عبد �هلل �آل �سالح وكيل وز�رة 
�خلارجية  �ل��ت��ج��ارة  ل�����س��وؤون  �لق��ت�����س��اد 
و�ل�سناعة جمالت �لتعاون �مل�سرك مع 
�أكر  من  ووف��ود  حكومية  جهات  ممثلي 
من 11 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل، 
ف���ع���ال���ي���ات ملتقى  ه���ام�������ض  ع���ل���ى  وذل������ك 
على  �متدت  و�ل��ذي  �ل�سنوي،  �ل�ستثمار 
م��د�ر 3 �أي���ام خ��ال �ل��ف��رة م��ن 2 حتى 
�لتجاري  دب��ي  �جل���اري، مبركز  �بريل   4

�لعاملي. 
جمعة  �سعادة  بح�سور  �ل��ل��ق��اء�ت  ع��ق��دت 
ل�سوؤون  �مل�ساعد  �ل��وك��ي��ل  �لكيت  حممد 
مدير  �ليوحه  وهند  �خلارجية،  �لتجارة 
بالوز�رة، فيما  �لتجارية  �ل�سيا�سات  �إد�رة 
�سملت �للقاء�ت ممثلني من دول �ل�سني، 
�ل�سود�ن،  �لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
جورجيا، �لبو�سنة، كاز�خ�ستان، �أوكر�نيا، 
و�ململكة  كولومبيا  �ندوني�سيا،  �ألبانيا، 

�لعربية �ل�سعودية. 
�سعادة  �آل �سالح مع  �سعادة  لقاء  وخ��ال 
ن���ائ���ب ح���اك���م مقاطعة  ه���ون���غ ج��ي��ك�����س��و، 
فوجيان، بحث �جلانبان �سبل تعزيز �أطر 
�لتعاون �لقائمة، كما مت ��ستعر��ض فر�ض 
�ل�ستثمار �ملتاحة و�سبل فتح �آفاق جديدة 

حتديد�  �ل�سينية  �ملقاطعة  مع  للتعاون 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ا  جم���الت  �سعيد  على 
�لثنائية  �لعاقات  و�ل�سياحة، مبا يدعم 

�ملتنامية بني �لبلدين �ل�سديقني.
و�أكد �آل �سالح على �أهمية �ل�سني ك�سريك 
��سر�تيجي للدولة، مرحبا بكل  جتاري 
�جلهود �لتي من �ساأنها �أن ت�سهم يف زيادة 
�أو�سع  �آفاق  حجم �لتبادل �لتجاري وفتح 
للم�ساريع �ل�ستثمارية �مل�سركة، م�سر� 
�لقت�سادية  �ل��ع��اق��ات  ت�سهده  م��ا  �إىل 
�لإمار�تية �ل�سينية من منو� متز�يد�، �إذ 
يقدر متو�سط منو �لعاقات �لقت�سادية 
يف  �ملا�سية  �ل��ف��رة  خ��ال  �لبلدين  ب��ني 

حدود 15%.
ت��ع��د من  �أن م��ق��اط��ع��ة ف��وج��ي��ان  وت���اب���ع 
على  �لن�سطة  �ل�سينية  �ملقاطعات  �أك��ر 
مبعدلت  وتتمتع  �لق��ت�����س��ادي  �ل�سعيد 
�لعديد من  ما يطرح  وه��و  منو مرتفعة 
جمالت �لتعاون �مل�سرك خال �ملرحلة 

�ملقبلة.
مقاطعة  حاكم  نائب  �أ���س��اد  جانبه،  وم��ن 
مييز  �لذي  �ل�ستثماري  باملناخ  فوجيان، 
كقاعدة  �أهميتها  موؤكد�  �لإم���ار�ت،  دول��ة 
للتو�سع  ل��ل�����س��ني  م��ه��م��ة  �����س���ت���ث���م���اري���ة 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  منطقة  يف  و�لن��ت�����س��ار 
و�ل����ع����امل خ��ا���س��ة يف ظ���ل م���ا ت��ت��م��ي��ز به 

ت�سجيعية  وم���ز�ي���ا  ح��و�ف��ز  م��ن  �ل���دول���ة 
ل��ا���س��ت��ث��م��ار�ت �لأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��دخ��ول �إىل 
�ل�����س��وق �مل��ح��ل��ي وه����و م���ا ج��ع��ل��ه��ا وجهة 
�ل�سرق  يف  و�ل��ت��ج��ارة  لا�ستثمار  مم��ي��زة 

�لأو�سط.
وخ���ال �ج��ت��م��اع��ه م��ع وف���د ولي���ة لو�ض 
�أجن���ل���و����ض �لأم���ري���ك���ي���ة ب��ح�����س��ور غ���اري 
�لوليات  �سفارة  �لتجاري يف  �مللحق  ر�ند 
�مل���ت���ح���دة �لأم����ري����ك����ي����ة ل������دى �ل����دول����ة. 
�ل�سناعي  �ل��ت��ع��اون  فر�ض  �للقاء  ت��ن��اول 
�لتحتية  �لبنية  جم��الت  يف  و�ل�ستثمار 
�لتقنيات  �خل���رب�ت يف جم���الت  وت��ب��ادل 
�لتكنولوجية �ملتخ�س�سة، و�أبرزها تقنية 
قائم  تعاون  ت�سهد  و�لتي  ل��ووب  �ل�هايرب 

حاليا بني �جلانبني.
و�أف��������اد �ل���وك���ي���ل ب����وج����ود �ه���ت���م���ام لدى 
نوعية  ��ستثمار�ت  ��ستقطاب  يف  �ل��دول��ة 
و�لنقل  �مل���ت���ج���ددة  �ل��ط��اق��ة  جم����الت  يف 
و�لتكنولوجيا و�لرعايا �ل�سحية و�لتعليم 
و�مل����ي����اه و�ل���ف�������س���اء، ب��ح�����س��ب حم�����دد�ت 
كما  لابتكار.  �لوطنية  �ل�سر�تيجية 
�لتعاون يف عدد  �إىل فر�ض  �سعادته  �أ�سار 
من �مل��ج��الت �ل��و�ع��دة و�أب��رزه��ا �لتمويل 
�لإ�سامي و�لذي ي�سهد منو� متز�يد�، �إىل 
جانب تعزيز �لتعاون يف �ملجال �ل�سناعي 
�لرو�بط  وتعميق  و�ل�سياحة،  و�لطر�ن 

�جلانبني  م����ن  �لأع�����م�����ال  جم��ت��م��ع  ب����ني 
و�أ�سحاب  �لأع��م��ال  رو�د  على  بالركيز 
�ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة و�لتي  �مل�����س��اري��ع 
ل���دى �ه��ت��م��ام �لدولة.  ب��اأول��وي��ة  حت��ظ��ى 
بن  �سعود  �لأم���ر  م��ع  �جتماعه  وخ���ال 
�لعامة  �لهيئة  حم��اف��ظ  �لفي�سل  خ��ال��د 
�ل�سعودية،  �لعربية  باململكة  لا�ستثمار 
�خلا�سة  �ل��ت��ن�����س��ي��ق��ات  �جل���ان���ب���ان  ب��ح��ث 
�ل�سعودي  �ل���س��ت��ث��م��ار  م��ل��ت��ق��ى  ب��ان��ع��ق��اد 
�لإمار�تي، و�ملقرر عقده باأبوظبي خال 
�لن�سف �ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �جل���اري. كما 
�لتعاون  ت��ط��وي��ر  �سبل  �جل��ان��ب��ان  ن��اق�����ض 
�لقائم يف عدد من �لقطاعات �لقت�سادية 

�حليوية بني �جلانبني.
و�أي�����س��ا ب��ح��ث �آل ���س��ال��ح م��ع وف���د وز�رة 
بح�سور  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
�لدولة،  ل��دى  �لأوك���ر�ين  �ل�سفر  �سعادة 
�مل�����س��رك يف جمالت  �ل��ت��ع��اون  ج���و�ن���ب 
�لطر�ن و�لبنية �لتحتية، و�ل�سياحة، يف 
�لتي يطرحها  �لفر�ض �ل�ستثمارية  ظل 
كما   .2020 لأك�����س��ب��و  دب���ي  ����س��ت�����س��اف��ة 
ل��ق��اء م��ع م�سوؤويل  �ل��وك��ي��ل  ���س��ع��ادة  عقد 
و�ل�ستثمار  للت�سدير  �لوطنية  �لوكالة 
جمالت  خاله  وت��ن��اول  كاز�خ�ستان،  يف 
�لتعاون يف �لتقنيات �حلديثة و�ل�سناعات 
وف����ر�����ض  �إىل  و�ل�����ت�����ط�����رق  �مل����ت����ق����دم����ة، 

�ل�ستثمار �ملتاحة يف قطاع �ل�سياحة، مبا 
يعزز من م�ستوى �لعاقات �لقت�سادية 

و�لتجارية بني �لبلدين.
�آل �سالح مع �سعادة دكتور جنم  و�جتمع 
�ل�ستثمار  وز�رة  وك��ي��ل  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��دي��ن 
ب����ال���������س����ود�ن، ت����ن����اول �ل����ل����ق����اء جم����الت 
�لتعاون يف �لروة �حليو�نية و�ملحا�سيل 
�ل��زر�ع��ي��ة وت��ب��ادل �خل����رب�ت و�ل��دع��م يف 
جمال تطوير �لبنية �لتحتية و�خلدمات 
�للوج�ستية. وذلك �إىل جانب �جتماعات 
بحكومة  م�����س��وؤول��ني  م��ع  جمعته  ثنائية 
و�ندوني�سيا  و�لبو�سنة  و�ألبانيا  جورجيا 

وكولومبيا.
جمعة  ���س��ع��ادة  ع��ق��د  منف�سل  ���س��ي��اق  ويف 
ل�سوؤون  �مل�ساعد  �ل��وك��ي��ل  �لكيت  حممد 
�للقاء�ت  م��ن  ع���دد  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة 
�لدورة  ح�����س��وره  هام�ض  على  �لثنائية، 
�ل�سابعة مللتقى �ل�ستثمار �ل�سنوي، �سمت 
�ل�سني،  �ل��ه��ن��د،  م��ن  حكوميني  ممثلني 
ن��ي��ك��ار�ج��و� ب��اأم��ري��ك��ا �ل��و���س��ط��ى، ودول���ة 
�أ���س��ي��ا. تناولت  ب��رون��اي يف ج��ن��وب ���س��رق 
جتارية  ���س��ر�ك��ات  تعزيز  �سبل  �ل��ل��ق��اء�ت 
�لقطاعات  على  بالركيز  و��ستثمارية، 
�لقت�سادية ذ�ت �لهتمام �مل�سرك و�لتي 
تدعم �لأهد�ف �ل�سر�تيجية و�لتنموية 

للدولة.
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نظمتها هيئة االإمارات للموا�صفات واملقايي�س وا�صتهدفت جتار ال�صوق

�سوق احلراج بال�سارقة ي�ست�سيف ور�سة توعوية تثقيفية حول املركبات امل�ستوردة للدولة

ينَظم ملتقى »ال�صارقة – اإيطاليا«

ن�ساط مكثف لـ »ا�ستثمر يف ال�سارقة« يف اإيطاليا للرتويج ملناخ الأعمال يف الإمارة

مليار درهم مكا�سب الأ�سهم الإماراتية يف ثالث   21
جل�سات و»اأبوظبي الوطني« يقفز اإىل 11.35 درهم

•• اأبوظبي-وام: 

�مل��ال �لإم��ار�ت��ي��ة من ر�سيد مكا�سبها خ��ال جل�سة �م�ض بعدما  �أ���س��و�ق  ع��ززت 
�ل�سعرية  قفز�ته  �لوطني  �أبوظبي  لبنك  �جلديد  �مل�سريف  �لكيان  �سهم  و��سل 
بالغا م�ستوى 11.35 درهم وذلك بدعم من م�سريات حملية و�أجنبية رفعت 
من قيمة �ل�سفقات �ملربمة عليه �إىل �أكر من 375 مليون درهم يف خطوة تعد 
�لأوىل من نوعها منذ �سنو�ت و�سط حديث عن بدء �سخ موؤ�س�سة فوت�سي ل�سيولة 
�سا�سات  على  �لأخ�سر  �للون  م�ساحة  �ت�ساع  ��ستمر�ر  وم��ع  �ل�سهم.  يف  جديدة 
�لعر�ض فقد ربحت �لقيمة �ل�سوقية لأ�سهم �ل�سركة �ملتد�ولة يف �ل�سوقني نحو 
8 مليار�ت درهم ما رفع من �إجمايل مكا�سبها خال �جلل�سات �لثاث �ملا�سية 
�إىل 21 مليار درهم . و دفع �لن�ساط �مل�سجل لليوم �لثالث على �لتو�يل �ملوؤ�سر�ت 
�لعامة لاأ�سو�ق لتخطي �أكر من حاجز ح�سب معطيات �لتحليل �لفني فقد 
قفز �ملوؤ�سر �لعام ل�سوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية بن�سبة 2.02 % بالغا 4640 
�لعام  �ملوؤ�سر  �مل��ايل ك�سب  دب��ي  .. ويف �سوق  �لأعلى منذ ع��دة �سهور  نقطة وه��و 

%0.38 مغلقا عند 3573 نقطة مقارنة مع جل�سة �لأم�ض.
ويف ظل �رتفاع �سهية �لتد�ول فقد �سجلت قيمة �ل�سفقات �ملربمة حت�سنا كبر� 
 356 �مل��ت��د�ول��ة  �لأ�سهم  ع��دد  وو���س��ل  دره��م  مليون   900 نحو  قيمتها  لتبلغ 

مليون �سهم نفذت من خال 5560 �سفقة يف �ل�سوقني .
وقال و�سطاء يف �ل�سوق �إن �لتوقعات كانت ت�سر �ىل �إمكانية تو��سل �لتح�سن 
بلوغ  يف  �ملوؤ�سر�ت  جنحت  بعدما  �لتوقعات  جت��اوزت  �ملكا�سب  لكن  �لأ���س��و�ق  يف 
م�ستويات جديدة تعد �لأوىل منذ فرة طويلة معربني عن �عتقادهم با�ستمر�ر 
�سعود �لأ�سهم �لقيادية خا�سة �ملدرجة �سمن قطاعي �لعقار و�لبنوك. ويف �إطار 
�حلديث عن �لأ�سهم �لقيادية فقد �سجل �سهم �عمار �ملزيد من �لإرتفاع بالغا 
7.50 درهم و �سعد �سهم �ت�سالت مل�ستوى 18.20 درهم . وعلى جانب حركة 
 “ �أت�ض  �أف  “جي  �مل��زدوج فقد كان �سهم جمموعة  �أ�سهم �ل�سركات ذ�ت �لإدر�ج 
�لأكر ن�ساطا مرتفعا �إىل 2.48 درهم و�سط تد�ولت بلغت قيمتها نحو 72 

مليون درهم .
و و��سلت �لأ�سهم �لر�بحة تفوقها على �خلا�سرة لليوم �لثالث على �لتو�يل فقد 
�غلقت �أ�سهم 32 �سركة على �رتفاع من �إجمايل �أ�سهم 60 �سركة جرى تد�ولها 
�م�ض يف حني تر�جعت �أ�سعار �أ�سهم 14 �سركة ومل يطر�أ تغير على �أ�سعار �أ�سهم 

14 �سركة �ي�سا .

مليون درهم قيمة  547
 ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي -وام:

بيع  و�إج���ر�ء�ت  وفيات  و�سقق  �أر�����ض  من  �لعقار�ت  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و�إجارة منتهية بالتملك يف دبي �م�ض 547 مليون درهم منها 459 
88 مليون درهم  �أر����ض و�سقق وفيات ونحو  مليون درهم معامات بيع 
�لذي ي�سدر عن  �ليومي للت�سرفات  �لتقرير  و�أف��اد  عمليات رهن عقارية. 
228 مبايعة  ب��اأن �ل��د�ئ��رة �سجلت �م�ض  د�ئ��رة �لأر����س��ي و�لأم���اك بدبي 
منها 59 لأر��ض بقيمة 179 مليون درهم و169 مبايعة ل�سقق وفيات 
بقيمة 280 مليون درهم. وتقدمت “�ليفرة 2” على باقي مناطق دبي من 
حيث عدد �ملبايعات بت�سجيلها 29 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم فمنطقة 

�ليفرة 3 بت�سجيلها ثماين مبايعات قيمتها ت�سعة مايني درهم.
39 مليون  �لقيمة مبايعة مببلغ  �لأر����س��ي من حيث  �أه��م مبايعات  وك��ان 
19 مليون درهم يف  �لر�بعة تلتها مبايعة بقيمة  درهم يف منطقة �حلبية 
منطقة ند �حلمر. بينما كان �أهم مبايعات �ل�سقق و�لفيات ثاث مبايعات 
يف منطقة برج خليفة �لأوىل بقيمة 19 مليون درهم و�لثانية مببلغ 17 
�لتجاري  �خلليج  وت�����س��درت  دره���م.  مليون   16 ب���  و�لثالثة  دره���م  مليون 
�ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق و�لفيات م�سجلة 22 مبايعة بقيمة 
مبايعة   20 بت�سجيلها  �لأوىل  علي  جبل  منطقة  تلتها  دره��م  مليون   51
مببلغ 15 مليون درهم. كما �سهدت �لد�ئرة �م�ض ت�سجيل رهون بقيمة 88 
39 مليون دره��م و39 رهنا ل�سقق  16 لأر����ض مببلغ  مليون دره��م منها 
�خلام�سة  �لثنية  منطقة  يف  �أهمها  ك��ان  دره��م  مليون   49 بقيمة  وفيات 

بقيمة 15 مليون درهم و�أخرى يف منطقة �ملرر بت�سعة مايني درهم.

دولرا للربميل �سعر ت�سوية العقد   53.41
الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة 

•• دبي-وام:

قفز �سعر ت�سوية �لعقد �لآجل خلام عمان � ت�سليم يونيو �ملقبل � لدى تد�وله 
يف بور�سة دبي للطاقة �م�ض بقيمة 1.91 دولر �أمريكي للربميل �لو�حد 
�ل�ساعة  عند  دولر   /53.41/ ليبلغ  �لأول  �أم�ض  ت�سويته  ب�سعر  مقارنة 

/12:30 بالتوقيت �ملحلي 08:30 بتوقيت غرينت�ض.
�ل�سرق  �أول بور�سة دولية يف منطقة  � وهي  و تهدف بور�سة دبي للطاقة 
�لنفط  �إنتاج  �سركات  تزويد  �إىل   � و�ل�سلع  �لآجلة  �لطاقة  لعقود  �لأو�سط 
باأ�سعار  �ل�سوي�ض  �سرق  تقع  �لتي  بالأ�سو�ق  �ملهتمني  و�لعماء  و�ملتد�ولني 

تت�سم بال�سفافية للنفط �خلام.
وتعد �لبور�سة منذ �فتتاحها عام 2007 �إحدى �لبور�سات �ملتخ�س�سة على 
م�ستوى �لعامل و�أ�سبح عقدها �لرئي�ض وهو �لعقد �لآجل خلام عمان �ملعيار 
�لتي ت�سهد منو� �سريعا  �ل�سوق  �إىل  �ملتجه  �لأكر موثوقية للنفط �خلام 
ب�سورة  �لآ�سيوية  �ملنطقة  �قت�ساد�ت  تعك�ض  �لتي  و�لأد�ة  �ل�سوي�ض  �سرق 
�لت�سليم �لفعلي وثالث  متفردة و�أكرب عقد من نوعه يف �لعامل من حيث 
�لذي  �لوحيد للنفط �خلام  �لعامل و�ملعيار  معيار �سعري للنفط �خلام يف 
�أعمالها  يتم ت�سديره من عمان ودبي. وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف 
�نطاقا من  �إليها  �لو�سول  �لتي ميكن  �لإلكرونية  �لأنظمة  �أرق��ى  كافة 
�أكر من 20 منطقة منها �ملر�كز �ملالية �لرئي�سة يف �آ�سيا و�أوروبا و�لوليات 
�ملتحدة. وتقع �لبور�سة د�خل مركز دبي �ملايل �لعاملي � وهو منطقة مالية 
حرة مت �إن�ساوؤها لتعزيز �خلدمات �ملالية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�سمان  مقا�سة  تتم  كما  �ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  لقو�نني  وتخ�سع   �

جميع �لتد�ولت من خال جمموعة تابعة لبور�سة �سيكاغو �لتجارية.
يذكر �أن بور�سة دبي للطاقة م�سروع م�سرك بني دبي �لقاب�سة و�سندوق 
متتلك  كما  �ل��ت��ج��اري��ة  �سيكاغو  ب��ور���س��ة  وجم��م��وع��ة  �ل��ع��م��اين  �ل�ستثمار 
�لطاقة  ع��ق��ود  ت����د�ول  و���س��رك��ات متخ�س�سة يف  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات 
و�سل وفيتول  �ستانلي  بي مورغان ومورغان  �ساك�ض وجي  منها غولدمان 

وكونكورد �إنرجي �أ�سهما فيها.

�أنو�ع من �ملركبات، هي �ملركبات �ملحرقة، و�ملركبات �لتي 
و�لفي�سانات،  �لأمطار  ماه  خال  من  لأ�سر�ر  تعر�ست 
و�ملركبات �ملخردة، و�ملركبات �ملفككة، و�ملركبات �لتي تعاين 
�ملركبات  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سامة،  معد�ت  يف  �أ�سر�ر  من 
ذ�ت  و�مل��رك��ب��ات  ج�سيمة،  ت�سادم  حل���و�دث  تعر�ست  �لتي 
وذلك  عموماً،  لاإ�ساح  �لقابلة  وغ��ر  �مل�سنعي  �لعيب 
مبا ي�سمن للتجار حقهم يف عملية ��ستر�د �سليمة بناء 
لهم حقهم يف  ت�سمن  �لتي  و�ل���س��ر�ط��ات  �ملعاير  على 
ت�سجيل �ملركبة، وبالتايل تفادي �خل�سائر.  ولفت �إىل �أن 
�لعمل يف غرفة  و�لتن�سيق بني ق�سم جمموعات  �لتعاون 
للمو��سفات  �لإم��ار�ت  وهيئة  �ل�سارقة،   و�سناعة  جت��ارة 
�ل�سليمة  �ملعلومة  �إي�سال  �أج��ل  من  م�ستمر  و�ملقايي�ض، 
�سدر  وعندما  �خل��ا���ض،  و�لقطاع  �ملخت�سة  �جلهات  �إىل 
قانون �لرقابة على �ملركبات �مل�ستوردة و�مل�ستعملة، بادرت 
�ملو��سفات و�ملقايي�ض من  �ملجموعة بالجتماع مع هيئة 
�لتوعوية  �ل��ور���س��ة  ه��ذه  وتنفيذ  لإع����د�د  �لتن�سيق  �أج���ل 
هذه  مثل  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  �حل����ر�ج.  ���س��وق  يف  و�لتثقيفية 
�لتفا�سيل  مبختلف  �ل��ت��ج��ار  تعريف  يف  ت�سهم  �ل��ور���ض 
بالإ�سافة  �مل��ن��ازع��ات،  حل  يف  ت�ساعد  �أنها  كما  �جل��دي��دة، 
�إىل �أن �لتاجر �سيكون على در�ية بالقو�نني �لتي حتميه 

•• ال�شارقة-الفجر:

بالتعاون  و�ملقايي�ض،  للمو��سفات  �لإم��ار�ت  هيئة  نظمت 
ور�سة  �ل�����س��ارق��ة،  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ع  و�لتن�سيق 
توعوية تثقيفية حول �ملركبات �مل�ستوردة �إىل �لدولة، يف 
�سوق �حلر�ج بال�سارقة، ��ستهدفت جتار �ل�سوق يف �حلر�ج، 
لإطاعهم على قر�ر جمل�ض �لإد�رة رقم 8 ل�سنة 2017 
ويف  و�مل�ستعملة.  �مل�ستوردة  �ملركبات  على  �لرقابة  ب�ساأن 
�لتفا�سيل، قال �أحمد جمعة �مل�سرخ، مدير �سوق �حلر�ج 
لل�سيار�ت بال�سارقة، �سعدنا كثر�ً با�ست�سافة هذه �لور�سة 
�لتوعوية و�لتثقيفية �لتي ح�سرها جتار �ل�سوق، ولقت 
تفاعًا و��ستح�ساناً من قبلهم، حيث متكنو� من خالها 
�لطاع على خمتلف �ملعلومات وتفا�سيل �لقر�ر �ملتعلق 
�أنو�ع  على  �ل��ور���س��ة  يف  تعرفو�  كما  �مل��رك��ب��ات،  با�ستر�د 
تتعلق  لأ�سباب  ��ستر�دها  �ل��ق��ر�ر  يحظر  �لتي  �ملركبات 
بحمايتهم وعدم تعري�سهم للخ�سائر �ملالية، وتفادي �أي 
�مل�سرخ  و�أكد  و�لزبائن.  للم�ستهلكني  �أو  لهم  تقع  م�سكلة 
لإد�رة  �ل�����س��ارق��ة  ل�سركة  �لتابعة  �ل�����س��وق  �إد�رة  �أن  على 
جاهزة  �ل�سارقة،  حلكومة  �ل�ستثمارية  �ل��ذر�ع  �لأ�سول، 
دوم���اً ملثل ه��ذه �ل��ور���ض، ول��ك��ل م��ا ه��و منا�سب م��ن �أجل 

�مل�ستوى  ع��ايل  تن�سيق  و�ل��زب��ون يف ظل  �لتاجر  م�سلحة 
جانبه،  وم��ن  و�لخت�سا�ض.   �لعاقة  ذ�ت  �جلهات  بني 
قال عي�سى �لها�سمي، مدير �إد�رة �سوؤون �ملطابقة يف هيئة 
�لور�سة  ه��ذه  ج���اءت  و�ملقايي�ض،  للمو��سفات  �لإم����ار�ت 
�لتثقيفية �ملتعلقة باآلية تفعيل قر�ر جمل�ض �لإد�رة رقم 
�مل�ستوردة  �ملركبات  على  �لرقابة  ب�ساأن   2017 ل�سنة   8
و�مل�ستعملة، بالتن�سيق مع غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة، 
�لور�سة.  ه��ذه  لتنفيذ  كمكان  �حل���ر�ج  �سوق  �ختيار  ومت 
و�أ�ساف: مت �ختيار �سوق �حلر�ج بال�سارقة كمكان لنعقاد 
وتنظيم �لور�سة بناء على معاير عديدة، من �أهمها قرب 
�لتجاري  �لن�ساط  ه��ذ�  وممار�سي  �لتجار،  م��ن  �ملنطقة 
ل��ه��م، و�إباغهم  �مل��ع��ل��وم��ة  ي�����س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة و����س���ول  مب���ا 
بال�سر�طات �جلديدة، و�آلية �لعمل �ملتبعة لت�سجيل �أي 
مركبة م�ستعملة �أو م�ستوردة، مبا يتو�فق مع �لقر�ر �لذي 
تعر�ست  �لتي  �ملركبات  من  �مل�ستهلك  حماية  على  يركز 
و�إعادتها  و�إ�ساحها  تعديلها  وي�سعب  ج�سيمة  لأ�سر�ر 
�أنه يهدف  �إىل  �إىل �سورتها �ل�سليمة و�لآمنة، بالإ�سافة 
�إىل �لتقليل من حجم �لنفايات �لناجمة عن هذه �ملركبات 
�لأرو�ح  و�إن��ق��اذ  �مل��ال��ي��ة،  �خل�سائر  وتقليل  �لآم��ن��ة،  غ��ر 
 7 ��ستر�د  �أكد على حظر  �لقر�ر  �أن  و�أو�سح  �لب�سرية.  

من �لوقوع يف �خلطاأ وبالتايل �خل�سارة �لتي ل د�عي لها.  
�ملختلفة، تقدم  �إد�ر�تها  �لغرفة من خال  �أن  �إىل  و�أ�سار 
كل �لدعم و�مل�ساندة للقطاع �خلا�ض ب�سورة عامة، وذلك 
بالتن�سيق بني �جلهات �حلكومية، فالغرفة تعترب حلقة 
و���س��ل ب��ني �جل��ه��ات �حلكومية و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض، وكل 
�لغرفة، تعمل على تطوير  قطاع له جمموعة متثله يف 
�لت�سويق لهذ� �لقطاع عرب �ملجموعة، كما تعمل �لغرفة 
هيئة  و�أ���س��درت  و�لو�سائل.  �ل�سبل  خمتلف  توفر  على 
�لإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�ض، لئحة �لدليل �لتثقيفي 
�مل�ستعملة  �ملركبات  على  للرقابة  �لفنية  �ملتطلبات  ب�ساأن 
�إىل �لدولة، وت�سمل �لائحة جميع �ملركبات  و�مل�ستوردة 
ت�سجيلها  ب��غ��ر���ض  �ل���دول���ة،  �إىل  �مل�����س��ت��وردة  �مل�ستعملة 
و��ستخد�مها د�خل �لدولة، وي�ستثنى من �لقر�ر �ملركبات 
�لت�سدير و��ستخد�مها  �إعادة  �مل�ستوردة بغر�ض  �خلفيفة 
�لأول من  �ل��ق��ر�ر يف  ي��ب��د�أ تطبيق  و���س��وف  كقطع غ��ي��ار، 
مايو �ملقبل. ويف نهاية �لور�سة كّرم �أحمد جمعة �مل�سرخ، 
�لها�سمي،  عي�سى  �ل�سيد  بال�سارقة،  �حل��ر�ج  �سوق  مدير 
مدير �إد�رة �سوؤون �ملطابقة يف هيئة �لإمار�ت للمو��سفات 
و�مل��ق��اي��ي�����ض، ت��ع��ب��ر�ً ع��ن ت��ق��دي��ر �ل�����س��وق ل����دور وجهود 

�لهيئة. 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لأجنبي  �ل�سارقة لا�ستثمار  يو��سل مكتب 
�لتابع حلكومة  �ل�سارقة،  ��ستثمر يف  �ملبا�سر 
ملقومات  للرويج  �حلثيثة  جهوده  �ل�سارقة، 
وما  �لرئي�سية،  �لعاملية  �لأ���س��و�ق  يف  �لإم���ارة 
و�لفر�ض  �لأع���م���ال  ب��ت��اأ���س��ي�����ض  م��ن��ه��ا  يتعلق 
�إىل  �ملرة  بو�سلته هذه  �ل�ستثمارية، موجهاً 
�إيطاليا، �لتي يقوم وفد ��ستثمر يف �ل�سارقة، 

بجولة ترويجية فيها، ت�ستمل على عدد من 
�ل�سارقة،  يف  ��ستثمر  وف��د  ي�سم  �لفعاليات. 
ثاثة  م��دى  على  تتو��سل  �لتي  �جل��ول��ة  يف 
�أيام )من 10 حتى 12 �أبريل �جلاري(، كل 
�لتنفيذي  �ملدير  �لق�سر،  عبيد  �أحمد  من 
�مل�سرخ،  جمعة  وحممد  �سروق،  يف  للعمليات 
�لأجنبي  لا�ستثمار  �ل�سارقة  مكتب  مدير 
مكتب  وينظم  �ل�سارقة.  يف  ��ستثمر  �ملبا�سر 
��ستثمر يف �ل�سارقة خال جولته �لرويجية 
يف  �إيطاليا”،   – �ل�����س��ارق��ة  �أع��م��ال  “ملتقى 
مدينة بادوفا، عا�سمة �ملقاطعة �لتي حتمل 
ذ�ت �ل�سم، و�لتي تقع يف �إقليم فينيتو �سمال 
و�لتجارة  ل��اأع��م��ال  م���رك���ز�ً  وُت��ع��د  �ل���ب���اد، 
�ملهمة  �ل�����س��خ�����س��ي��ات  م���ن   200 ب��ح�����س��ور 
�أعمال  ورو�د  متثل جهات حكومية وخا�سة، 
و�سركات �إيطالية عاملة يف قطاعات �لتعليم، 
و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة، و�لأغ����ذي����ة، 
و�لنقل  و�ل�����س��ف��ر،  و�ل�����س��ي��اح��ة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات، 

و�خلدمات �للوج�ستية، و�لرعاية �ل�سحية.
و�أهد�فها،  �جل���ول���ة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ق����ال حم��م��د ج��م��ع��ة �مل�������س���رخ، م���دي���ر مكتب 
�ملبا�سر  �لأج���ن���ب���ي  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  �ل�������س���ارق���ة 
“ملتقى  يكت�سب  �ل�����س��ارق��ة(:  يف  )����س��ت��ث��م��ر 

من  �أهميته  �إيطاليا”   – �ل�����س��ارق��ة  �أع��م��ال 
�ل�ستثمار  قطاع  يف  �لاعبني  لأه��م  جمعه 
و�ل��ت��ج��ارة يف �إي��ط��ال��ي��ا، �ل��ت��ي ت��رت��ب��ط دولة 
وثقافية  جت��اري��ة  ب��ع��اق��ات  معها  �لإم�����ار�ت 
حتتلها  �لتي  �ملميزة  �ملكانة  تعك�سها  ر��سخة، 
�لإمار�تية  �لأ���س��و�ق  يف  �لإيطالية  �ل�سركات 
“ياأتي  و�أ����س���اف:  ع����ام.  ب�سكل  و�خل��ل��ي��ج��ي��ة 
�مللتقى ليرجم رغبة كل من �إمارة �ل�سارقة 
�لتعاون  تعزيز  �لإيطايل يف  �لأعمال  وقطاع 
�ل��ف��ر���ض ل��ل�����س��رك��ات ورو�د  ب��ي��ن��ه��م��ا، وم��ن��ح 
يف  عملياتهم  لتو�سيع  �لإيطاليني  �لأع��م��ال 
منطقة �ل�����س��رق �لأو����س���ط م��ن خ���ال �إم���ارة 
�ملقومات  ك��اف��ة  على  تتوفر  �ل��ت��ي  �ل�����س��ارق��ة، 
�لعو�ئد  وحتقيق  �لأع��م��ال  لنمو  �ل�سامنة 
�ل�ستماع  على  حري�سون  ونحن  و�لتو�سع، 
�لإيطاليني  و�مل�ستثمرين  �لأع��م��ال  ملجتمع 
لفر�ض  وتوقعاتهم  تطلعانهم  على  للتعرف 
�سخ ��ستثمار�ت يف �لإمارة، وتبنى �لإجر�ء�ت 

�لتي من �ساأنها �أن تدفع يف هذ� �لجتاه«.
كما يعقد وفد )��ستثمر يف �ل�سارقة(، خال 
ج��ول��ت��ه، �ج��ت��م��اع��ا م��و���س��ع��اً م��ع �أع�����س��اء من 
حيث   ،ITA �لإيطالية  �لتجارية  �للجنة 
�أم�����ام �حل�����س��ور طبيعة  ي�����س��ت��ع��ر���ض �ل���وف���د 

�لإم���ارة،  يف  �ل�سانحة  �لقت�سادية  �لفر�ض 
و�لقطاعات �ملر�سحة لا�ستثمار فيه، وطبيعة 
عليها  يح�سل  �ل��ت��ي  �ل�ستثمارية  �حل��و�ف��ز 
وياأتي  �لأع��م��ال.  من��و  وف��ر���ض  �مل�ستثمرون، 
�ل�ستثمار  م��ع��ر���ض  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  �لج��ت��م��اع 
مدينة  يف  �نعقاده  �ملقرر   ،2017 �لإيطايل 
�أبريل  و12   11 م���ن  �ل���ف���رة  يف  م��ي��ان��و، 
للتقاء  �ملخ�س�سة  �ملن�سة  وُي��ع��د  �جل����اري، 
نخبة خم��ت��ارة م��ن �ل�����س��رك��ات �لإي��ط��ال��ي��ة يف 
قطاعات �لطر�ن و�لبيئة و�لطاقة �لنظيفة 
و�مل�ستثمرين  جانب،  من  �ملعلومات  وتقنية 
و�ل�������س���رك���اء �مل��ح��ت��م��ل��ني م����ن ج���ان���ب �آخ�����ر، 
جمموعة  ترعاه  �ل��ذي  �ملعر�ض  يف  وي�سارك 
�لطاقة،  يف  �ملتخ�س�سة  �لإي��ط��ال��ي��ة،  �إي��ن��ي 
�لإيطالية،  �ل�����س��رك��ات  ك��ربي��ات  م��ن   100
يف  �جلن�سيات.  متعددة  �ل�سركات  من  و60 
)��ستثمر  مكتب  وف��د  يجتمع  �ل�سياق،  ذ�ت 
يف �ل�سارقة( يف لقاء�ت منفردة مع عدد من 
�ل�سركات و�مل�ستثمرين �مل�ساركني يف معر�ض 
يبحث  حيث   ،2017 �لإي��ط��ايل  �ل�ستثمار 
و�سر�كات  ��ستثمارية  ف��ر���س��اً  معهم  �ل��وف��د 
جت��اري��ة، وم��ب��ادر�ت �أع��م��ال حم���ددة، تنطلق 
�إمارة �ل�سارقة، ويقدم �سرحاً حول بنية  من 

�ل�سارقة  وهيئة  �ل�سارقة  يف  ��ستثمر  مكتب 
و�أهد�فهما.  ���س��روق،  و�لتطوير  لا�ستثمار 
�أبرز  تعد من  �إيطاليا  �أن  على  �مل�سرخ،  و�أك��د 
�ل�سركاء �لتجاريني لدولة �لإمار�ت يف �لقارة 
م�ستوى  �إىل  م�����س��ر�ً  و�ل���ع���امل،  �لأوروب����ي����ة 
بهما  حتظى  �لتي  �لطيبة  و�ل�سمعة  �جل��ودة 
�لإيطايل  �مل��ن�����س��اأ  ذ�ت  و�خل���دم���ات  �مل��ن��ت��ج��ات 
يف �لأ���س��و�ق �ملحلية يف دول��ة �لإم����ار�ت، وهو 
م���ا مي��ن��ح م���وؤ����س���ر�ت و����س��ح��ة ح����ول فر�ض 
يف  لاإيطاليني  �ملتاحة  �ل��و�ع��دة  �ل�ستثمار 
دولة �لإمار�ت و�إمارة �ل�سارقة. و�أ�سار مدير 
�إمارة  �ت��خ��ذت  �ل�����س��ارق��ة:  يف  ��ستثمر  مكتب 
�ل�سارقة خال �لفرة �لأخ��رة �لعديد من 
�لإجر�ء�ت �ملوؤ�س�سية �لتي �ساركت يف �سياغتها 
�لدو�ئر و�لهيئات �ملختلفة، يف �سبيل تطوير 
�لإعمال،  وبيئة  �لق��ت�����س��ادي  �مل��ن��اخ  وت��ع��زي��ز 
و�مل�ستثمرين  لل�سركات  جاذبية  �أكر  لتكون 
�ل��ع��امل، ويف ه��ذ� �لإطار  �أن��ح��اء  من خمتلف 
تاأتي جولتنا ل�سرح ما مت �إجنازه، و�نعكا�ساته 
عليها  يح�سل  �ل��ت��ي  �ل��ف��و�ئ��د  طبيعة  ع��ل��ى 
�مل�ستثمرون يف �ل�سارقة، وكذلك ل�ستعر��ض 
�مل�ستثمرين  �أم��ام  حقيقة  ��ستثمارية  فر�ض 

�لذين نلتقي بهم خال جولتنا.

وزارة املالية توقع على اتفاقية حماية وت�سجيع ال�ستثمار مع دولة اأنغول

•• دبي-الفجر: 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  وقعت 
على  �م�ض  �سباح  �ملالية  ب���وز�رة  ممثلة 
�تفاقية لت�سجيع وحماية �ل�ستثمار مع 

دولة �أنغول يف مقر �لوز�رة بدبي. 
�إطار  �لت��ف��اق��ي��ة يف  ه��ذه  توقيع  وي��اأت��ي 
�سبكة  لتو�سعة  �ل�����وز�رة  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل��دول��ي��ة وح��م��اي��ة وت�سجيع  ع��اق��ات��ه��ا 

�ملحلية يف �خل��ارج.  ووقع  �ل�ستثمار�ت 
�لطاير،  حميد  عبيد  معايل  �لتفاقية 
�ملالية عن جانب  لل�سوؤون  �لدولة  وزير 
�ل��وز�رة، يف حني وقعها عن جانب دولة 
بريودو�ض  �ب���ر�ه���و�  �ل��دك��ت��ور   ، �أن���غ���ول 
و  �أن��غ��ول،  يف  �لقت�ساد  وزي��ر  �سانتو�ض 
وذل���ك ب��ح�����س��ور  ���س��ع��ادة ي��ون�����ض حاجي 
�خل������وري وك���ي���ل �ل��������وز�رة ، وع�����دد من 

�مل�سوؤولني يف �لوز�رة.  

على  �لطاير  حميد  عبيد  معايل  و�أك���د 
�لتو�جد  تعزيز  �إىل  �ملالية  وز�رة  �سعي 
�ل�ستثماري �لإمار�تي، من خال توقيع 
�ل�ستثمار�ت  لتمكني  �لتفاقيات  ه��ذه 

�لإمار�تية من �لنمو و�لتو�سع. 
�لتفاقيات  ه���ذه  ت��ق��وم  م��ع��ال��ي��ه:  وق���ال 
�ل�ستثمار�ت  حماية  يف  حم���وري  ب���دور 
�لإمار�تية من �أية خماطر غر جتارية 
�أد�ئ��ه��ا، وخماطر حتويل  توؤثر على  قد 

قابلة  ح���رة  بعملة  و�ل��ع��ائ��د�ت  �لأرب�����اح 
ل��ل��ت��ح��وي��ل، ك��م��ا حت���دد ���س��روط��اً خا�سة 
حتكم بتعوي�ض عادل وفوري للم�ستثمر 
��ستثمار�ته  �لإمار�تي يف حالة م�سادرة 
ب��ن��اًء ع��ل��ى �ل��ق��ي��م��ة �ل�����س��وق��ي��ة ل��ه��ا، مما 
�لبلدين  بني  �لتجارى  �لن�ساط  يحفز 
وي����زي����د م����ن ح���رك���ة روؤو���������ض �لأم�������و�ل 

لا�ستثمار.
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  �لإ���س��ارة  وجت��در 

�أكر  على  وق��ع��ت  ق��د  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
وت�سجيع  حل��م��اي��ة  �ت��ف��اق��ي��ة   67 م���ن 
توفر  و�لتي  �لعامل  دول  مع  �ل�ستثمار 
مبجملها �إطار�ً قانونياً ي�سمح لل�سلطات 
�لعابر  بالتعاون  �ل���دول  يف  �ل�سريبية 
ل��ل��ح��دود ب����دون �ن��ت��ه��اك ���س��ي��ادة �ل���دول 
�ل�سر�ئب  د�ف��ع��ي  ح��ق��وق  �أو  �لأخ�����رى 
وكذلك تعزيز �ملناخ �ل�ستثماري وتوفر 

�حلماية �لكاملة لا�ستثمار�ت. 
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 609
�إمار�تي  �جلن�سية يرغب يف �لبيع   ، ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد �بر�هيم ح�سن �سامل �ملرزوقي 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 51٪ ، كما يرغب �ل�سيد/ �سجيم �سيد �سيد ميدين بي�سا - هندي �جلن�سية يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 49٪ وذلك �ىل �ل�سيد/ جيجيل مارتانكاندي مارتانكاندي مانوهار�ن 
�ل�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  �مل�سماة )فينيك�ض لتجارة �لقرطا�سية ذ م م (  ، هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة 

رخ�سة رقم )723279( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة 
فردية  )موؤ�س�سة  �ىل  حمدودة(  م�سوؤولية  ذ�ت  )�سركة  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغير  مت   -  : �خرى  تعديات 
بوكيل خدمات( - مت تغير �ل�سم �لتجاري من )فينيك�ض لتجارة �لقرطا�سية ذ م م ( لي�سبح )فينيك�ض لتجارة 
�لقرطا�سية(.  وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�ليه بعد  �مل�سار  �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن
�ملرجع : 607

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عبد�هلل خمي�ض عبد�هلل مفتاح - �لإمار�ت �جلن�سية ، يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100٪  يف �ل�سركة )�لفتوح لكي �ملاب�ض( مبوجب 
�لرخ�سة رقم )219475( وذلك �ىل �ل�سيد/ مظهر �حلق �بو �لكام - بنغادي�ض �جلن�سية / 

يرغب بتغير �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عر��ض على ذلك عليه �تباع 

�ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 608

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ جا�سم حممد عو�ض حممد �سلوم ، �إمار�تي �جلن�سية يرغب 
حممد  ح�سني  �سادوت  �ل�سيد/  �ىل  ح�سة    ٪100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
كهرباء  لت�سليح  �ملو�سم  زهور  ور�سة   ، �ملهنية  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  بنغادي�سي   - �دري�ض 

�ل�سيار�ت،  ترخي�ض رقم )616972( 
حيث مت تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر ودخوله وكيل خدمات عليها وتغير �ل�سكل �لقانوين من 

موؤ�س�سة فردية �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��ض  �ي  لديه  فمن  �لعان  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن
�ملرجع : 606

�ملدفع  ورثة حارث حمد  �ملدفع ممثل  �ل�سيد/ حمد حارث حمد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�حلارث  موؤ�س�سة  يف   ٪100 �لبالغة  ح�س�سه  كامل  وتنازل  بيع  يف  يرغب  �جلن�سية  �إمار�تي   ،
للت�سويق و�لتجارة رقم �لرخ�سة )13348( وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد �قبال حممد �بر�هيم 

حممد �بر�هيم ، هندي �جلن�سية 
وعمابن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عر��ض على ذلك عليه �تباع 

�ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
 بالدعوى رقم 2016/1691 جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه �لثاين / دولت كانايالل كانايالل فا�سومال هارو�ين هارو�ين، 
�مل�سار  �ل��دع��وى  �سدكم   �قامت  قد   ، ليمتد  كيميكالز  مي�سو�   : �ملدعية  �ن  مبا 
�ليها �عاه ، وحكمت حماكم دبي �لبتد�ئية  �ملوقرة بتعيني �خلبر �حل�سابي 
�ساحب �لدور للنظر يف �مر �لدعوى ، يرجى منكم مر�جعة مكتب �خلبر خال 
ثاثة �يام من تاريخ �لعان على �لعنو�ن �لتايل )دبي - ديره - �سارع �ملطينة 
- بناية رقم )71( - بلوك A - �لدور �لول - مكتب رقم )12( ، �لبناية �لتي تلي 
�سوبرماركت هابي لند ، هاتف ر قم : 2732072 04 ، فاك�ض رقم : 2728968 04 ، 

وذلك لتقدمي ما لديكم من م�ستند�ت
اخلبري املحا�صبي / عبداهلل حممد حيدر    

اإعالن للح�سور اأمام اخلربة             

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
   يف  الدعوى 2016/1557  جتاري كلي    

�خلبر �ملنتدب : يو�سف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : بنك �لحتاد �لوطني 

�ملدعي عليهما : �سركة ريجينت لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �ض ذ م م و��سرف �ميبي�سى 
باو� مولبويل. مت ندبنا خبر م�سرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �ملرفوعة من بنك �لحتاد 
�لوطني �سد �سركة ريجينت لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �ض ذ م م و��سرف �ميبي�سى باو� 
مولبويل ، وعليه   ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �سيعقد 
يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�سح �دناه وذلك يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2017/4/11  يف متام 
�ل�ساعة 00 : 11 �سباحا ، ويرجى منكم �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم 
عند ح�سوركم لاجتماع - دبي - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب 

رقم : 17B1 - هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
 اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتمـــــــاع خبــــــرة 

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : ريتكو انرتنا�صيونال للتجارة العامة - �س ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم 10602 �رنكو تور - تيكوم - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية 
حمدودة. رقم �لرخ�سة : 684670  رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1111139 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري 
بتاريخ  ق��ر�ر حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  �أع��اه  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحال  لديها 
وعلى    2016/5/18 بتاريخ  دب��ي   حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2017/3/19
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني اجلريودي للتدقيق 
واملحا�صبة  �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�سعايل - ديرة - هور �لعنز - 
هاتف  2389721-04 فاك�ض : 2389722-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة
�لعنز -   دي��رة - ه��ور  �ل�سعايل -  �لعنو�ن : مكتب رق��م 204 - ملك عبد�هلل 
هاتف  2389721-04 فاك�ض : 2389722-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
ريتكو  لت�سفية  �أع���اه  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�سادية 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  انرتنا�صيونال للتجارة العامة - �س ذ م م  
بتاريخ 2017/3/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2016/5/18   
مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ض  �أي  لديه  من  وعلى 
�مل�ستند�ت  ك��اف��ة  معه  م�سطحباً  �أع����اه،  �مل��ذك��ور  �ل��ع��ن��و�ن  على  ب��دب��ي  �ل��ك��ائ��ن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية  
يف الق�سية رقم 2017/1093 الدائرة اجلزئية الرابعة     

�ىل �ملدعى عليهما : كارلتون لعمال �حلديد - نار�يان �لوكار وفنت فيلو - هندي �جلن�سية - 
حيث �ن �ملدعي / كامباين لتجارة �حلديد - �ض ذ م م يف �لدعوى رقم 2017/1093 جزئي 

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاه  ويطالبك فيها  :  �لز�م �ملدعي عليهما بالتكافل 
و�لت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ 112.028 درهم.  بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع ٪9 
�لز�م �ملدعي عليهما بامل�ساريف و�لر�سوم  �لتام.   �ل�سد�د  �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى 
�إد�رة �لدعوى مبحكمة �ل�سارقة  ومقابل �تعاب �ملحاماة.  لذلك يقت�سي ح�سورك �مام مكتب 
ما  وتقدمي  �لدعوى  على  ولاجابة   ،2017/4/10 بتاريخ   8 رقم  مكتب  �لبتد�ئية  �لحتادية 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد 

و�سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم
مكتب اإدارة الدعوى  

هند عبدالرزاق الهاجري 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اإعادة اإعالن بالن�سر 
  الدعوى رقم 2017/371  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية         

�ىل �ملدعي عليه : تيك نوفيتا�ض - �ض م ح 
نعلمك بان �ملدعي : لوناد مديا �ند كوميونيكي�سن -  �ض ذ م م يف �لدعوى رقم 2017/371 

�لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثانية قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاه. 
�لف  باد�ء للمدعية مبلغ 55500 )خ�سمة وخم�سون  �ملدعي عليها  بالز�م   : يطالب فيها 
وخم�سمائة درهم( ومع �لفائدة �لقانونية 9٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د 
�لد�ئرة  �مام  باحل�سور  مكلفون  �نتم  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  وبالر�سوم   ،
وذلك   ،  2017/4/10 بتاريخ  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة  �لثانية   �جلزئية 
للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه. حترير�يف : 2017/4/2.   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
�ل�سادة : دي�سرت ليلى لاإعان - �ض ذ م م 

ليلى  لدي�سرت  و�ل�سريك  �ملدير  ب�سفتها  فرنانديز  ك��ارول��ني  مريلني   : �ل�سيدة 
لاإعان - �ض ذ م م  حيث �ن �ل�سيد/ با�سل �سيف حممد علي فرحان �ل�سعبي �قام 
عليكم �لدعوى رقم 2016/2057 مدين جزئي - نبلغكم بوجوب �حل�سور �ىل مكتب 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  خ��ربة  جل�سة  حل�سور  حماده  غ�سان  �ملهند�ض  �ملنتدب  �خلبر 

�عاه .
�لزمان : �ل�ساعة �لثانية من بعد ظهر يوم �لحد يف 2017/4/16 
�ملكان : �سارع �ل�سيخ ز�يد ، بناية �ملريخي ، طابق 29 مكتب 2905 

قرب فندق ، �سانغريا ، يوجد يف �لطابق �لر�سي من �لبناء مطعم " زعر وزيت" 
دبي ، يوم �لثاثاء يف 2017/4/4 

ت : 050-8974780  
اخلبري املهند�س غ�صان حماده    

DIAC حمكم معتمد يف مركز دبي للتحكيم الدويل
وحمكم معتمد يف مركز التحكيم التجاري 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
اإعالن ح�سور جل�سة خربة  

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/400 تنفيذ عقاري 
و�ملعدل   ، كلي  ع��ق��اري   2009/1028 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لق�سية  مو�سوع 
درهم(   4110155( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  عقاري"  ��ستئناف   2012/36" رق��م  بال�ستئناف 

�ساما للر�سوم و�مل�ساريف   
طالب �لعان : طالب �لتنفيذ : �سركة دنل�سكو �خلليج - ذ م م 

�لهوية �لقامة. �نف�سمنتز ليمتد - جمهول  �ست�سون  : 1- �سركة  �ملنفذ �سده    :  �ملطلوب �عانه 
1- 2016/109 تنفيذ عقاري ، منر حممود عبد�ل�سام �ل�سريف

2- 2012/1035  تنفيذ مدين ، �سركة �حتاد �لهند�سية �لن�سائية ملقاولت �لبناء. 
مو�سوع �لإعان : - نعلنكم بانه مت �حلجز على  ما �سبق حجزه ل�ساحلكم وهي عبارة عن �سقة 
�سكنية - �ملنطقة : جممع دبي لا�ستثمار �لول - رقم �لر�ض : 29 - ��سم �ملبنى : �سون بزن�ض بارك 
به وقدره  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء   )RETAIL   32-239/140/312( : �لوحد�ت  �رق��ام   -

)4776353( درهم  وذلك للعلم جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي البتدائية 

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
يف  الدعوى 2016/108  نزاع تعيني خربة مدين 

�خلبر �ملنتدب : يو�سف طاهر �خلاجة 
�ملتنازع : �يوب حممد عبد�لكرمي �لزرعوين 

�ملتنازع �سدهم  : �سركة ليدر كابيتال - �ض ذ م م  وح�سني حممد �سامل �مليزه 
عبد�لكرمي  حممد  �يوب  من  �ملرفوعة  �ملذكورة  �لدعوى  يف  ح�سابيا  خبر  ندبنا  مت 
وعليه     - �مليزه  �سامل  حممد  وح�سني  م  م  ذ  �ض   - كابيتال  ليدر  �سركة  �سد  �لزرعوين 
ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على 
�لعنو�ن �ملو�سح �دناه وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/4/10  يف متام �ل�ساعة  00 : 11 
�سباحا،  ويرجى منكم �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم 
 17B1 : لاجتماع - دبي - مركز حمر عني ، بو�بة رقم : 4 ، �لطابق �لول مكتب رقم

- هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
 اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

 اجتمـــــــاع خبــــــرة 

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
  يف الدعوى  رقم : 2017/429 جتاري جزئي   

�ملدعي : جومانه �ندره �حلد�د  
�ملدعي عليه : 1-�ك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة �لتجارية - �ض ذ م م 2-�ك�سنتيال ميدي�ست 

لا�ستثمار - �ض ذ م م  3-تد�ول مي - �ض ذ م م 
يف  م�سرفيا  خبر�  بندبنا  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قبل  من  �ل�سادر  �لقر�ر  على  بناء 
�لدعوى �ملذكورة �أعاه ، ومبا �أنكم �ملدعلي عليهم ، فاإننا نود باأن نعلمكم �أننا قد حددنا 
يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/4/11 يف متام �ل�ساعة �لثانية ظهر� موعد� لاجتماع معكم يف 
مقر مكتبنا �لكائن يف �مارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية �لو�سل بزن�ض �سنر - مقابل 
ديرة �سيتي �سنر بجو�ر فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 
902 ، لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�سور يف �ملوعد �ملحدد �أعاه ، و�إح�سار جميع �لور�ق 

و�مل�سنتد�ت �لتي تودون تقدميها لنا للتمكن من �أد�ء مهمتنا.  
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية    

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
    يف الدعوى رقم 2017/155  جتاري كلي

�ملعلن �ليه :  �ملدعي عليه : عبد�لعزيز ح�سن عبد�هلل غليطه �لغفلي    
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة �ملح�سابية يف �لدعوى 
�عاه فقد حددنا يوم �لحد  �ملو�فق 2017/4/16 ، وذلك يف متام �خلام�سة و�لن�سف 
ع�سر�  موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�سبية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي - 
بر دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرو �ملركز �ملايل برج  �لعطار مكتب 
رقم 2403 �لطابق �لر�بع و�لع�سرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�ض 04-3589966 
�لجتماع  قانونا حل�سور  �و من ميثلكم  لذ� يطلب ح�سوركم  دب��ي-   91153 �ض ب 

�ملذكور مع �ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل �لزرعوين للمحا�سبة �لقانونية- ع�سو يف

�خلبر �ملحا�سبي: م�سعل عبد�هلل �لزرعوين

دعوة حل�سور الجتماع الول   
للخربة املحا�سبية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2068   

�ملخطر : �أحمد م�سطفى �لذويب �درنبه - بوكالة �ملحامي : �حمد ح�سن �ملازمي 
�ملخطر �ليهما : 1-�أحمد �أبو ركبه - 2- �حمد حممد �حمد �جلدي 

ينذر �ملخطر �خلطر �ليهما ، بناء على عقد تاأ�سي�ض �سركة �ي �يه ��ض �سي �و �نرنا�سيونال )مركز دبي 
لل�سلع( �ملوقع بني �ملخطر و�ملخطر �ليهما بتاريخ 2016/1/4 ، حيث �نه منذ ذلك �لتاريخ وبعده مل 
يقم �ملخطر �ليهما باإطاع �ملخطر على �يا من �سووؤن �ل�سركة و��ستئر� بال�سركة منفردين ، خمالفني 
ح��دوث خمالفات غر  �ملعلومات عن  �لعديد  من  �ملخطر  �ىل  وردت  �ن��ه  وحيث   ، �لعقد  بنود  بذلك 
�ملخطر  يحمل  مما   ، لل�سركة  لد�رتهما  نتيجة  �ليهما  �ملخطر  فيها  ت�سبب  بال�سركة  حدثت  قانونية 
�ليهما فقط كافة ما يرتب عليها من عو�قب وم�سوؤوليات من �ي جهة كانت ، لذلك ينذر �ملخطر 
�ملخطر �ليهما باإز�لة تلك �ملخالفات �لتي ت�سببها بها نتيجة لد�رتهم لل�سركة ، وذلك خال خم�سة 
�لقانونية بحقكم وعلي م�سوؤوليتكم  �لج��ر�ء�ت  �آ�سفني لتخاذ  �سوف ن�سطر  ، و�ل  تاريخه  �يام من 

ونفقكتكم ، حمتفظني بكافة حقوق �ملخطرة من �ي نوع كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2030   

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه /  �سالون كارول للتجميل )جمهول حمل �لقامة (

�لغر  �مل��ت��اأخ��ر�ت  لقيمة  �ل�سد�د  ع��دم  ح��ال  ويف  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر  
��ستحقاق من رجوع  بدون  �لإيجار لوجود فرة  مدفوعة بح�سب عقد 
�ل�سيكات بتاريخ 2017/2/20م ،  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر 
هذ� �لعان وذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات 

�ليجارية - ننذركم بالخاء وت�سليمنا �ملاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2069   

�ملنذرة : �سركة �لربج �لعقارية - ذ م م 
�ملنذر �ليها : �مرت�ض بروفي�سنال بزن�ض �سنر ذ م م - وميثلها مدير �ل�سركة �ل�سيد 

/ �حمد حممد حاجي علي �لعو�سي - جمهولة حمل �لقامة 
بتاريخ  و�ملنتهي   2016/3/1 بتاريخ  �ملحرر  �ليجار  عقد  بف�سخ  �ليها  �ملنذرة  تنذر 
�ليجار  عقد  يف  عليها  �ملتفق  �مل��دة  خ��ال  �لعقد  جتديد  لعدم  وذل��ك   2017/3/16
 )2 رقم  )�ملحل  �ملوؤجرة  �لعني  �إخ��اء  ب�سرورة  تنذرها  ،كما   7-7 رقم  �لبند  ح�سب 
وت�سليم مفاتيح �ملحل لد�رة �ملركز و�سد�د �جرة �ملثل عن �لفرة �لتي �سغلت فيها 
�لعقار بعد فرة �نتهاء �لعقد وحتى تاريخ �لخ��اء وذلك خال مدة 30 يوم من 

تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
�لت�سديق على  - وطلب  �لإم���ار�ت   : ، �جلن�سية  �لناعور  ر��سد علي عبد�هلل  علي 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف �ل�سم �لتجاري �لنقبي للمالح و�ل�سحناه و�ملرخ�ض من 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 735263 �ل�سادر بتاريخ 
2016/3/6 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بخورفكان. �ىل �ل�سيد/حميد ر��سد علي 
�لناعور �لنقبي ، �جلن�سية : �لإمار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعـــــــالن       
 : خورفكان   و�لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
حمرر  على  �لت�سديق  وط��ل��ب  بنغادي�ض    : �جلن�سية   ، ���س��ر�ج  با�سو  �ل�سيد/ 
من  و�ملرخ�ض  �ل�سريعة  للوجبات  �لهدير  �لتجاري  �ل�سم  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 730753 �ل�سادر بتاريخ 
معيوف  وف��اء  �ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2016/3/6
عبد�هلل �لزيودي ، �جلن�سية : �لإمار�ت-  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعــــــــــالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع �ل�سيد/ �سليمان عبد�هلل ح�سن خمي�ض نقبي �لإم��ار�ت �جلن�سية : 
ب�سفته مالك : كلباء �لفني خلياطة �لعبايات و�ل�سيل ، رخ�سة رقم 565630 د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية �ل�سارقة يرغب يف بيع و�لتنازل ح�سته �لبالغة 49٪ وذلك �ىل �ل�سيد/ ��سلم 

حممد بابور علي بنجادي�ض �جلن�سية  
- تغير �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �عمال مهنية 

 وعما بن�ض �ملادة )14(  فقرة )5(  من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
�لكاتب �لعدل.  فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�إنه �سوف يتم �مل�سادقة على �لجر�ء 
�مل�سار �لهي بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عر��ض على ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور بالعان لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2016/138 احوال نف�س غري م�سلمني 
�ملدعي/  �أن  �لقامة مبا  رومانوفا جمهول حمل  كارينا  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�سي�ساري ل�سي وميثله : �سعاد حممد عبد�لعزيز عبد�لغني نعلنكم بان �ملحكمة 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2016/12/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ل�سالح/�سي�ساري ل�سي- بالتي :- بتطليق �ملدعي عليها كارينا رومانوفا على 
زوجها �ملدعي �سي�ساري ل�سي  طلقة بائنة لل�سرر وعلى �ملدعي عليها �ح�ساء 
مبثابة  حكما  باتا.   �لق�ساء  هذ�  �سرورة  عقب  حالها  وفق  �ل�سرعية  عدتها 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ستئناف  قابا  �حل�سوري 
لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/188  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-ئي مارت �سوبر ماركت ومتجر �ق�سام )�ض ذ م م( وميثلها 
ق��ان��ون��ا/ر�ج��ي�����ض ���س��ري��ات د�م�����ود�ر�ن جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي/ 
�أق����ام عليك �لدعوى  جم��م��وع  �مل��اي��ا ومي��ث��ل��ه : ف��ه��د �سلطان ع��ل��ي ل��وت��اه  ق��د 
درهم(   608629.86( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�إقامة �لدعوى  و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ 
�مل��و�ف��ق  2017/4/17   ي��وم �لث��ن��ني   �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  وحتى �ل�سد�د 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/501  جتاري كلي               

�ن  �لق��ام��ة مبا  م جمهول حمل  م  ذ  �ض   - �لعقارية  1-�ساكن   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�سامل علي عبد�هلل   : م وميثله  م  ذ   - للمقاولت  �لإم���ار�ت  �ساحل  �سركة  �ملدعي/ 
�لنعمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها �أن توؤدي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   502.000( وق��دره  مبلغ   للمدعي 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها 
 Ch2.E.22 جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/4/12 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/20  عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليهما/1-علي �كرب علر�سا هو�سيدرى فرد 2- ليا عبد �لمر �سا�سيبي جمهويل 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/26  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاه ل�سالح/م�سرف �لمار�ت �ل�سامي �ض.م.ع بف�سخ �لعقد مو�سوع �لدعوى وملحقاته )�لجارة 
بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  )تخ�سع  عبارة  و�سطب  بالتمليك(  �ملنتهية 
ل�سالح �ملدعي عليهما طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك �ملودع لدى �لد�ئرة عن وحدة �لتد�عي 
و�لو�ردة يف �سهادة ملكية �لعقار �ل�سادرة عن د�ئرة �لر��سي و�لماك وبالز�م �ملدعي عليهما بت�سليم 
�لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعي ورد �حليازة له خالية من �ل�سو�غل كما �لزمتهما باملنا�سب 
من �لر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك . حكما مبثابة 
�حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1227  جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليهم/1-�نزو ��ستديو �ض.ذ.م.م 2- رجا هرني حد�د 3- �ف�سل �جلبال �لتجارية �ض.ذ.م.م جمهويل 
�عاه  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2016/12/15  يف  �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل 
ل�سالح/بنك �خلليج �لول - فرع دبي حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري �ول:بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
�لف  ع�سر  و�ستة  �ستمائة  مليون  )ث��اث��ة  وق��������دره)3616685.41(  مبلغ  �مل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدو�  ب��ان  بينهم  فيما 
من  تبد�أ  �سنويا   ٪9 بو�قع  ب�سيطة  فائدة  عن  ف�سا  فل�سا(  و�ربعني  وو�ح��د  دره��م  وثمانني  وخم�سة  و�ستمائة 
تاريخ:2015/10/28 وحتى تاريخ قيد �لنز�ع يف:2016/2/8 - ثانيا:وبالز�مهم �ي�سا بالت�سامن بينهم باد�ء مبلغ 
وقدره )216.454.47( )مائتني و�ستة ع�سر �لف و�ربعمائة و�ربعة وخم�سني درهم و�سبعة و�ربعني فل�سا( ف�سا 
عن فائدة ب�سيطة بو�قع 9٪ �سنويا للبنك �ملدعي �عتبار� من:2016/1/22 وحتى تاريخ قيد �لنز�ع يف:2016/2/8 
- ثالثا:وبالز�مهم كذلك باد�ء فائدة تاأخرية بو�قع 9٪ �سنويا للبنك �ملدعي �عتبار�  من:2016/2/9 وحتى متام 
. حكما مبثابة �حل�سوري  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  �مل�سروفات ومبلغ  و�لز�مكم  �ملدعي  للبنك  �ل�سد�د 
�ل�سمو  با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �لع��ان �سدر  �ليوم  �عتبار� من  قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2630  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1-�حمد يو�سف ح�سن علي جناحي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك 
دبي �ل�سامي �ض.م.ع قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ  

2017/3/27  �حلكم �لتمهيدي �لتايل:
حكمت �ملحكمة بندب �خلبر �مل�سريف �ملخت�ض مبعامات �مل�سارف �ل�سامية �ساحب �لدور 
ب��اجل��دول �و م��ن خ��ارج��ه خبر� يف ه��ذه �ل��دع��وى وت��ك��ون مهمته ك��الت��ي:�لط��اع على ملف 
�لدعوى وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها 
�ل�سجات و�لدفاتر  �لورقية و�للكرونية �ن وجدت  �ملر��سات  �ن لزم �لمر و�لط��اع على 
�مانة  دره��م  �ل��ف  ع�سر  �ثني  وق��دره��ا  خ��ربة  �م��ان��ة  وح���ددت  و�للكرونية  �لورقية  �لتجارية 
�ملحكمة  لها  وح��ددت  �ملحكمة.  خز�نة  يف  ب�سد�دها  �ملدعي  و�لزمت  �خلبر  و�تعاب  م�سروفات 

 ch1.C.12:جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2017/5/1 �ل�ساعة:08:30 �ض يف �لقاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2939  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليهما/1-�لدرة لتجارة مو�د �لبناء 2- عبد�لقادر يعقوب بهائي جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سانت 
2017/4/4  �حلكم  بتاريخ   �ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �ق��ام  قد  بي يف  �بريزيفز  جوبان 
�ل��دور يف  بندب �خلبر �حل�سابي �ساحب  �ملو�سوع  �لف�سل يف  �ملحكمة مبثابة �حل�سوري وقبل  �لتايل: حكمت  �لتمهيدي 
��سبوع تكون مهمته �لط��اع على ملف �لدعوى وما به من م�ستند�ت  �جل��دول ما مل يتفق �لطرفان على تعيينه خال 
وما ع�سى �ن يقدم له من ��سول م�ستند�ت و�لطاع على �ور�ق �لباغ �جلز�ئي من �لنيابة �لعامة بدبي �سو�ء بان يقدم 
�ليه �و ينتقل للنيابة �لعامة لاطاع عليه و�حلكم �جلز�ئي وبيان قيمة ما حتملته �ملدعية من م�سروفات ب�سبب �فعال 
�ملدعي عليهما وحتديد دور كا منهما وقيمة ما حتملته �ملدعية من خ�سائر وماهية �ل�سر�ر �لتي ��سيبت بها يف ن�ساطها 
�لتجاري من جر�ء فعل �ملدعي عليهما ومدى تاأثر فعل �ملدعي عليهما على جتارتها �و تد�ول ب�سائعها ومنتجاتها بال�سوق 
وكمية ذلك وقيمته �ن �مكن وهل حتقق �سرر بالفعل �م �نه �سرر �حتمايل وهل يف �حلالة �لخرة جائز �لوقوع �م ل وهل 
مت تد�ول بالب�ساعة �ملقلدة بالفعل وطرحها بال�سو�ق وكمية ما مت طرحه �ن كان وما �ساع على �ملدعية من ك�سب نتيجة 
تد�ول منتجاتها مقلدة وللخبر �لنتقال �ىل �ية جهة �خرى لاطاع على ما بها من م�ستند�ت وحددت مبلغ )�ستة �لف 
درهم( تودع بخزينة �ملحكمة كامانة حتت ح�ساب �تعاب �خلربة وكلفت �ملدعي �ساحب عبء �لثبات ب�سد�دها. وحددت لها 

 ch1.C.14:ملحكمة جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق:2017/4/18 �ل�ساعة:08:30 �ض يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/10  تظلم عقاري 
�سركة  )�سابقا(  �لعقاري  و�لتطوير  تنميات لا�ستثمار  1-�سركة   / �ملتظلم �سده  �ىل 
تنميات جلوبال للتطوير �لعقاري ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم / 
حممد �سليم زكريا وميثله:خليفة عبد�هلل �سعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي قد �أقام 
عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر رقم 5/2017 حجز 
حتفظي عقاري و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/4/9   
�ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

�أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/565  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- تر�ي يونيون بيلدرز ذ.م.م 2- تيونغ �سينغ كونر�كتورز 
بر�يفت ليمتد 3- كيملي كون�سرك�سن بر�يفت ليمتد  جمهويل حمل �لقامة 
�لهاجري  وميثله:حبيب حممد  �مل�ستاأنف / �سعيد مبارك ر��سد �سعيد  �ن  مبا 
 2016/595 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم   / ��ستاأنف  قد  �مل��ا   عبد�هلل  �سريف 

جتاري كلي بتاريخ:2017/3/20     
�سباحا    10.00 �ل�ساعة   2017/4/25 �ملو�فق  �لثاثاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/496  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كو�سي للنقل �لعام �ض.ذ.م.م 2- �سيخ حممد �سريف دركا�ض كونهى 
بنك  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سريف  حممد  �سعدية  حليمة   -3 �حمد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  برود� وميثله : �سعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره )14.415.327.73 درهم( 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/4/13 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.E.21

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/7  ا�ستئناف تظلم جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �لجتاهات لتجارة �لوقود �ض.ذ.م.م 2- �سيخ حممد 
�سريف دركا�ض كونهى �حمد 3- كو�سي للنقل �لعام ���ض.ذ.م.م  جمهويل 
��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم  ب��رود� قد  �مل�ستاأنف / بنك  حمل �لقامة مبا �ن 

�ل�سادر بالدعوى رقم 2016/486 تظلم جتاري بتاريخ:2016/12/22     
وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/5/10 �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/700  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  �خلطوط �لربعة لل�سناعات �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �سركة بيلبا للخدمات �لبحرية ذ.م.م وميثله : عبد�هلل خمي�ض غريب 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  علي  �آل  �لناخي 
�ثنان و�ستون �لف ومئتان و�رب��ع وت�سعون درهما(  مببلغ وق��دره )62.294 دره��م( ) 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
�ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم �خلمي�ض   �مل��و�ف��ق  2017/4/13   �ل�ساعة 8.30 �ض 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.14 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/474  مدين كلي

وميثلها   - ذ.م.م  �لرفع  و�لت  �مل��ع��د�ت  وتاجر  �ل�سقالت  لقامة  �ل�سرقيون   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
ن��ز�ل ب�سخ�سه وب�سفته  �بر�هيم  �لفار  ب�سفته مدير لها  2- عاء خالد  ر�ئ��د حممود عبد�حلميد 
لل�سركه  و�لتابعه  ����ض.ذ.م.م  )ليفتنغ(  ��سب�سل�ست  �ورينتلز  �لثانيه  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  يف  �سريك 
�ل��رف��ع  جم��ه��ويل حمل  و�لت  �مل��ع��د�ت  وت��اج��ر  �ل�سقالت  لق��ام��ة  �ل�سرقيون  �لوىل  عليها  �مل��دع��ي 
�أقام  قد  �بر�هيم حممد �حلمادي  : علي  �قبال حممد حنيف وميثله  �ملدعي/ ظفر  �ن  �لقامة مبا 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )1.000.000 درهم( على �سبيل 
�لتعوي�ض �ملادي و�لدبي و�لفائدة 12٪ من تاريخ �حلادث �لو�قع بتاريخ:2013/10/29 وحتى �ل�سد�د 
�لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق  2017/4/12   �ل�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/377  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للرجال  ري��ج��الدو  / 1-�سالون  �ملدعي عليه  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �مبايوك  مينول  /جفري  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )10290 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
�ل�سكوى:  رق��م  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�ملو�فق  �لث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB167396376AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 �ل�ساعة   2017/4/10
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8819  عمايل جزئي
ذ.م.م جمهول  �ل��ف��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  �ل���رم���ال  ع��ل��ي��ه / 1-ب�����ر�ق  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  �ملدعي /ديل�ساد ح�سني �سبر ح�سني قد  �ن  حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14790 درهم( 
�ل�سكوى:  رق��م  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
MB166403965AE/2016 وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 �ل�ساعة   2017/4/16
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1008  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يه جيه �ي جيه للخدمات �لفنية و�لتنظيف �ض.ذ.م.م 
��سلم خ��ان قد  �ملدعي /عمر�ن خ��ان حممد  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  دره��م(   2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   14603(
�لحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB167099007AE �ل�سكوى:  رقم 
�ملو�فق 2017/4/16 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1487  عمايل جزئي
�لب�سائع  وت��ف��ري��غ  حتميل  خل��دم��ات  �ل��رح��م��ه  1-ن����ور   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد عمر�ن �سكيل عطا 
عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  حممد 
و�لر�سوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   22319( وق��دره��ا 
و�مل�ساريف. رقم �ل�سكوى: MB167437382AE وحددت لها جل�سة 
 ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �ض  �ل�ساعة  �ملو�فق 2017/4/13  يوم �خلمي�ض 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1512  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-��سريد �وي�س�ض للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /حممد ن�سيم طارق  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )6086 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
رقم �ل�سكوى:MB169081859AE/2017 . وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  
�ملو�فق 2017/5/3 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/953  عمايل جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  حممود  1-���س��اه   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي /حممد با�سط لبا�ض خان  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )37066 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:mb168154581ae . وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  
�ملو�فق 2017/5/1 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/4451  تنفيذ عمايل 
�لق��ام��ة مبا  للخياطة   جمهول حم��ل  ���س��ده/1- ماكفرين  �ملنفذ  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق���ام   قد  �ي�سينا�ض   ر�ن�سى  �لتنفيذ/ز�ندى  طالب  �ن 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21300( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )1691( 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/758  تنفيذ عمايل 
جمهول  و�لتنظيف  �لفنية  للخدمات  �ستار  بنتيوم  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/قا�سم علي حممد حنيف  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6150( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/539  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- مفرو�سات نور �لدمياطى ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام   قد  ب��ال   �ل���د�ودى  �لتنفيذ/�حمد ح�سنى  �ن طالب  �لق��ام��ة مبا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�سافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )21328( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1694( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1353  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  بانو�ض  �ملدعي عليه / 1-مطعم ومقهى  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد  �سامي �حل�سينه   �ملدعي /�ساح  �ن 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   98000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

�أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1967  عمايل جزئي

جمهول  �����ض.ذ.م.م  �مل��ب��اين  ل�سيانة  �لعتماد  1-نقطة   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /����س��م��اع��ي��ل ظ��ف��ر خ���ان ظ��ف��ر خ���ان ق��د �أقام 
 17877( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف. رقم 
�ل�سكوى: MB168091631AE وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   8.30 �ل�ساعة   2017/4/16
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1180  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�دمز فرع من �سو �سيتي �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد فروز بونامبات نيلوت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   3000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   259876( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
 mb168503308ae:ل�سكوى� رق��م  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�ض   8.30 �ل�����س��اع��ة   2017/4/19 �مل���و�ف���ق  �لرب����ع����اء   ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/293  عمايل جزئي 

بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لان�ساء�ت  ع��ل��ي��ه/1-و�ي��دوول  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2017/3/15 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/

خودي�ض ماهلل �سوباهان ماهلل  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )ثاثة ع�سر 
�لف و�سبعمائة وو�حد درهم( وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت 
و�عفت  �مل�سروفات  باملنا�سب من  و�لزمتها  �خر  بخدمة �ساحب عمل  �لتحق  قد  �لتنفيذ 
�ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابا 
�لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم  �ليوم  لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1513  عمايل جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ج���ب���ال ن��اب��ل�����ض ل��اع��م��ال �ل��ف��ن��ي��ة جم��ه��ول حمل 
�أق��ام عليك  قد  �ملدعي /وليد حممود حممد عبد�للطيف  �ن  �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10010 درهم( 
�ل�سكوى:  رق��م  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
�خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB168814421AE/2016
�ملو�فق 2017/4/20 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/804  ا�ستئناف جتاري   
�سركة   - م  م  ذ  �ض   - ب��روك��رز  �ن�سورن�ض  1-ليفيبلو�ض  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�خلط �مل�ستقيم لو�سطاء �لتاأمني - �ض ذ م م - �سابقا  جمهول حمل �لقامة 
: عبد�هلل  بي يف وميثله  �كيومبنت  تريدجن  روي��ال  /�سركة  �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
�ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  ق��د  �ل�سويدي    ع��ب��د�هلل  عبد�لوهاب  علي 
لها  وح��ددت   2016/5/29 بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/1579  : رق��م  بالدعوى 
بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة    2017/4/18 �ملو�فق  �لثاثاء   ي��وم  جل�سه 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1760  ا�ستئناف جتاري   

 �ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-ب�ست هوم�ض �لإمار�ت رييل ��ستات مون�سريك�سن - �ض م ح 
وميثلها م��دي��ره��ا / حممد �ق��ب��ال 2-ب�����س��ت ه��وم �لإم�����ار�ت �ل��ع��ق��اري��ة ���ض ذ م م 
/ �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  �قبال  كمر�ن  مديرها/  -وميثلها 
�ل�سيخ ر��سد بن خليفة بن �سعيد�ل مكتوم وميثله : ح�سن جمعه ح�سن حممد 
�لرئي�سي   قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2016/957 جتاري كلي 
بتاريخ 2016/11/22 وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/5/14  �ل�ساعة 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/257 جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليهم /1 - بر�تيك للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 2-�ساكيت جينتال �سوبا�ض 
�سانت جيند�ل 3-�سوبا�ض ت�ساند جور� لل جند�ل جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سيتي بنك �ن �يه  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   2017/3/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�سوري وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع : بندب �خلبر �مل�سريف  �ملخت�ض 
�ساحب �لدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�سادر بتلك �جلل�سة.  
 09  :  30 �ل�ساعة    2017/4/13 �ملو�فق  ي��وم �خلمي�ض  �ملحكمة جل�سة  لها   وح��ددت 

�سباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سد�د �لأمانة. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/653 عقاري كلي                    

�ىل �ملدعى عليه/1- حممد توفيق عبد�لرحيم مطهر  جمهول حمل 
وميثله  م  م  ذ   - �لعقارية  �لوطنية  /�ل�سركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
ب��ان �ملحكمة ق��ررت بجل�ستها  : نا�سر م��ال �هلل حممد غ��امن  نعلنكم 
�خطاركم  �ع��اه.  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/3/30 بتاريخ  �ملنعقدة  
�لدعوى وقد حت��ددت جل�سة  �ملنتدب يف  �ل�سيد �خلبر  تقرير  ب��ورود 
 : بالقاعة  �سباحا   11.00 �ل�ساعة    2017/4/20 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم 

للتعقيب على �لتقرير.   Ch1.B.8
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

 يف الطعن   2017/74  طعن جتاري 
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/�سركة �لإم��ار�ت بالبادي للمقاولت �ملحدودة - ذ م م وميثله : 
رويف  �سركة  �ملطعون �سدهم /1-  �لعو�سي   عبد�هلل حممد حاجي علي 
توين تاورز ليمتد 2-�سركة رويف للعقار�ت ذ م م  3-�سركة رويف للمقاولت 
ذ م م - جمهول حمل �لقامة  - نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن 
�ملذكورة �عاه ويتوجب عليكم �حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد 

على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/471  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-وي�ست هاو�ض �ستار للتجارة �لعامة- �ض ذ م م 2-�أمينة حممد عو�ض 
�مل�سري جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بروغاز �خلليج وميثله : عبد�لرحمن 
حممد عبد�لرحمن �ل�سرهان �لنعمي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
�ىل  بال�سافة  درهما  و�سبعمائة  �لفا  وع�سرون  وخم�سة  �ربعمائة  دره��م   425.700  /=
�تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  وبالر�سوم  �ملطالبة  تاريج  9٪ من  بو�قع  �لقانونية  �لفائدة 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/4/11 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.12
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/71  مدين كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-عمر حبيب فخر �لدين جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
حممد �سكرجي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )2.775.000 درهم()مليونان و�سبعمائة وخم�ض و�سبعون �لف درهم( 
بو�قع ٪9  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  �لقانونية من  �لفائدة  قيمة  مع 
�سنويا مع كافة �لر�سوم و�مل�ساريف وبدل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
�لثاثاء  �ملو�فق  2017/4/11  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثاثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/200 احوال نف�س م�سلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سريك �سلطانوف  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
عليك  �أق��ام  قد  �إبر�هيم  �سفيع حممد   : �سيليفا وميثله  دينار�  �ملدعي/ 
�حل�سانة.    وت��ق��ري��ر  لل�سرر  ب��ال��ط��اق  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
�ل�ساعة 8.30  �مل��و�ف��ق  2017/4/12   �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.5 بالقاعة  ���ض 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/320  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لر�جحي لان�ساء�ت - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لناخي  م م وميثله : عبد�هلل خمي�ض غريب  ذ  �ملدعي/ لوتاه بي �سي جاز -  �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان  �آل علي - قد 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   260.464.40( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
12٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د  و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با 
�ملو�فق   و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لت��ع��اب.  وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني   كفالة 
2017/4/17  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/198 مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد عا�سق عبد�لرحمن مت�سيكو تاتيلن جمهول حمل 
 : �سركة م�ساهمة عامه وميثله   - للتاأمني  �لاين�ض  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا 
ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   13.800( وق��دره  مببلغ  عليهما   �ملدعي  ب��ال��ز�م 
�ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�مل��و�ف��ق  2017/4/17  �ل�ساعة 8.30  ي��وم �لثنني   �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة 
�ض بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/921  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لكر�مه لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ بي�سة ل�سناعة �حلديد - �ض ذ م م وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )80.601.99 
تاريخ  م��ن  �عتبار�  م��ن   ٪12 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م( 
�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/4/20  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل )علما باأنه مت �حالة �لدعوى 

�ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/547  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة �سبيد رمييت ورلد و�يد ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �جلرو�ن لل�سر�فة - موؤ�س�سة فردية - وميثلها مالكها/ ر��سد حممد ر��سد 
�جلرو�ن �ل�سام�سي وميثله : عبد�هلل �سالح عبد�لرحمن �حلمد�ين -  قد �أقام عليك 
درهم(   1.337.307( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
مع �لتعوي�ض مببلغ وقدره )6.000.000 درهم( و�لفائدة �لقانونية حتى �ل�سد�د �لتام 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.   وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/4/12  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1018  جتاري جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  �لن�ساري  ح�سن  بن  عي�سى  بن  1-خ��ال��د   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ �آر بي �م  لتاأجر �ل�سيار�ت - ذ م م وميثله : حممد مرت�سى يعقوب 
مرت�سى برهان �لها�سمي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )30000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ٪12 
من   �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/4/12  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/187  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- رجينا �ساجي ماثيو بوثينبور�يل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �جيت كومار وميثله : �مل عمر �ل�سبيعي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�لفائدة  دره��م(   ت��وؤدي مبلغ )175.000.00  بان  �ملدعي عليها �لوىل  بالز�م  �ملطالبة 
على هذ� �ملبلغ تاريخ 2009/1/8 وتعوي�ض 50.000.00 درهم عن �ل�سر�ر �لتي حاقت 
باملدعيني و�لز�م �لثاين بالت�سامن و�لت�سامم مع �لوىل يف حدود 175.000.00 درهم 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   -  2009/1/8 يف  �حلا�سل  �ل�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  و�ل��ف��ائ��دة 
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة    2017/4/11 �مل��و�ف��ق   �لثاثاء 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/520  جتاري كلي               

�ساند  ر�م  2-متلي�ض  م  م  ذ  ���ض   - �لعامة  للتجارة  �ل�ساعي   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهويل  بو�ض   كومار  �نيل  بو�ض  4-�روب  �سينغ  نايف  �سود�ري  3-�ي�سو�ر  �سولنكي 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �لبنك �لعربي �ملتحد - �ض م ع وميثله : موزة عبيد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم  ربيع �خلظر -  قد 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  و�لتكافل  مببلغ وقدره )18.916.061.67 درهم(  بالت�سامن 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/4/20  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/527  جتاري كلي               
م�سوؤولية  ذ�ت  -�سركة  م  م  ذ  ���ض   - �لعامة  للتجارة  1-فرونتير   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم���دودة  2-ر�م���ني حممد ح�سن ب��ي��د�ري ع��ل��م��د�ري  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ بنك �سادر�ت �ير�ن وميثله : �حمد علي مفتاح �سالح �لزعابي - قد �أقام عليك 
 1.803.453.39( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
�ل�ستحقاق      تاريخ  من   ٪2+13 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة    2017/4/20 �ملو�فق   �خلمي�ض  
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2029   

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / علي حممود حممد عبد�لقادر - )جمهول حمل �لقامة (

�مل��ت��اأخ��ر�ت �لغر  �ل�����س��د�د لقيمة  �مل��ن��ذر �ليه ويف ح��ال ع��دم  �مل��ن��ذر  ينذر 
��ستحقاق من رجوع  بدون  �لإيجار لوجود فرة  مدفوعة بح�سب عقد 
�ل�سيكات بتاريخ 2017/1/31م ،  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر 
هذ� �لعان وذلك ح�سب �لجر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات 

�ليجارية - ننذركم بالخاء وت�سليمنا �ملاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1998   

�ملنذر : �ل�سويب للعقار�ت ذ م م   
موؤ�س�سة   - و�ملنا�سبات  �لف���ر�ح  خل��دم��ات  �لرفيع  �مل�ستوى   : �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر 
فردية - )جمهول حمل �لقامة ( ينذر  �ملنذر �ملنذر �ليه ويف حال عدم 
�ل�سد�د لقيمة �ملتاأخر�ت �لغر مدفوعة بح�سب عقد �لإيجار لوجود فرة 
بدون  �لإي��ج��ار  �سيك  ل��رج��وع  ذمتها  يف  مر�سده  حيث  ��ستحقاق  ب��دون 
�لع���ان وذلك  ه��ذ�  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ���س��رف  ومبهلة مدتها )30( يوما 
ح�سب �لج��ر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز ف�ض �ملنازغات �ليجارية - ننذركم 

بالخاء وت�سليمنا �ملاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم  2015/423   تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ:حممد ر�سيد يو�سف حممد ر�سيد - و�آخرون 
عنو�نه : �إمارة دبي - جبل علي جنوب - بناية جافز� فيو 18 - مكتب 1507 

�ملنفذ �سده : �ساليندر� رغو�ين و�آخرون 
عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن �لوليد - بجانب فندق بامل بيت�ض - بناية �لفلكناز - �لطابق 
�لر�سي -  �نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
�للكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن 
�لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ض على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �جلل�سة 
يزيد  �ن  �مل��ز�ي��دة  م��ن  ممنوع  غ��ر  �سخ�ض  ولكل  �لبيع  جلل�سة  �لتالية  �ي��ام  ع�سرة  خ��ال  و�مل�سارييف  �لثمن  كامل 
على �لثمن خال �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع 
كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من 
بناء - �ملنطقة : نخلة جمر� - رقم �لر�ض : 1199 - ��سم �ملبنى : PJFRL024 - رقم �لبلدية : 381-9751 - 

�مل�ساحة : 1244.75 مر مربع - �لتقييم : 27000000 درهم. - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/167  بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ض بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : 04/2946945  هاتف : 0508650437 

�ملنفذ �سده : �حمد ر�سا ديتا  - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة نخلة جمر� - رقم �لر�ض61 - بناية �يجني 
- �لطابق رقم -B1 �ل�سقة رقم PR01 - رقم �لهاتف : 0502474267

�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي 
قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعر��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��ر����ض  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �لإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �جلل�سة 
�ملز�يدة �ن يزيد على  �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من  �يام  كامل �لثمن و�مل�سارييف خال ع�سرة 
�لثمن خال �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : �سقة �سكنية - �ملنطقة نخلة جمر� -  رقم 
�لر�ض : 61 - رقم �ملبنى : -1 - ��سم �ملبنى : �يجني - رقم �لعقار PR01 - رقم �لطابق B1 - �مل�ساحة : 178.45 

مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب�� )2881226( درهم   - ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/67 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: م�سرف �لهال - �ض م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ملنخول - برج بن هندي - بناية م�سرف �لهال 
�ملنفذ �سده : ندمي �حمد بوت خور�سيد �حمد بوت   - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �لرفاعة - بناية حمزة - �لطابق 

�لثاين - مكتب رقم ف 5 - يعمل لدي �سركة �سولر  فور�ض �سيتمز- �ض ذ م م 
�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل  �ل��ت��ق��دم باعر��سه م��ع��زز� مب��ا  �لبيع  �ع��ر����ض على  ل��دي��ه  �مل��ز�ي��دة ول��ك��ل م��ن  قبل دخ���ول 
�يد�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �لإج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�سة 
يزيد على  �ن  �ملز�يدة  �سخ�ض غر ممنوع من  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  و�مل�سارييف خال ع�سرة  �لثمن  كامل 
�لثمن خال �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : حق منفعة على عقار - �ملنطقة 
: ند ح�سة - رقم �لر�ض : 1128 - رقم �ملبنى : -1 ��سم �ملبنى : �سيليكون جيت 2 -  رقم �لعقار : 506 - �لطابق : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   )615264( ب����  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مر   57.16  : �مل�ساحة   -  5
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - املنفذ �سده     
فى الدعوى رقم  2016/67 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: م�سرف �لهال - �ض م ع 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ملنخول - برج بن هندي - بناية م�سرف �لهال 

�ملنفذ �سده : ندمي �حمد بوت خور�سيد �حمد بوت   - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - �لرفاعة - بناية حمزة - �لطابق 
�لثاين - مكتب رقم ف 5 - يعمل لدي �سركة �سولر  فور�ض �سيتمز- �ض ذ م م 

�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل  �ل��ت��ق��دم باعر��سه م��ع��زز� مب��ا  �لبيع  �ع��ر����ض على  ل��دي��ه  �مل��ز�ي��دة ول��ك��ل م��ن  قبل دخ���ول 
�يد�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �لإج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�سة 
يزيد على  �ن  �ملز�يدة  �سخ�ض غر ممنوع من  ولكل  �لبيع  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  و�مل�سارييف خال ع�سرة  �لثمن  كامل 
�لثمن خال �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�ض و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : حق منفعة على عقار - �ملنطقة 
: ند ح�سة - رقم �لر�ض : 1128 - رقم �ملبنى : -1 ��سم �ملبنى : �سيليكون جيت 2 -  رقم �لعقار : 506 - �لطابق : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   )615264( ب����  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مر   57.16  : �مل�ساحة   -  5
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2704 جتاري جزئي                                        

�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة ديفني للمقاولت �لبناء وحفر �ل�سا�سات - �ض ذ م م2-كينان �وروك �وروك  
جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي/ �سركة دريلكو حلفر �آبار �ملياه  �ض ذ م م - حاليا - �سركة دريلكو 
نعلنكم   - �جلرمن  �بر�هيم  ��سماعيل  علي   : وميثله   - �سابقا   - م  م  ذ   - �ملياه  �آب��ار  وحفر  لا�سا�سات 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/ �سركة 
دريلكو حلفر �آبار �ملياه  �ض ذ م م - حاليا - �سركة دريلكو لا�سا�سات وحفر �آبار �ملياه - ذ م م - �سابقا  
- بالز�م  �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 169162 درهم )مائة وت�سعة 
و�ستون �لف ومائة و�ثنان و�ستون درهم( قيمة �ل�سيكني �سند �لدعوى و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٪9 
�سنويا من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى �ل�سد�د �لتام ف�سا عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثاثمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2693 جتاري جزئي                                                

 �ىل �ملحكوم عليهما/1- عقيل �حمد جهانكر 2-د�تا ل�سهرو �سب �لأملنيوم - �ض ذ م م 
بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
2017/3/14  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/كامباتي لتجارة �حلديد �ض ذ م 
م بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهما باأد�ء مبلغ 42.268 درهم للمدعية 
�ل�سد�د  متام  وحتى   2016/5/29 تاريخ  من  �سنويا   ٪9 بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد 
�تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  بامل�ساريف  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  و�ل��زم��ت 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



36 اخلميس   6   إبريل    2017  م   -   العـدد  11988  
Thursday  6  April   2017  -  Issue No   11988

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/316  جتاري جزئي 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  و�خلفيفه  �لثقيله  بال�ساحنات  للنقل  �ل�سفا  عليه/1-�سماء  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/3/21 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لقامة 
�حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ����ض.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �لرملي  ل�سالح/�حلجر  �ع��اه 
بالز�م �ملدعي عليها )�سماء �ل�سفا للنقل بال�ساحنات �لثقيله و�خلفيفه �ض.ذ.م.م( بان يوؤدي للمدعية 
ومائة  �ل��ف  ع�سر  )ثاثة   )13180( وق��دره  مبلغ  ����ض.ذ.م.م(  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �لرملي  )�حلجر 
و�لز�مك  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2016/3/31  من  �سنويا   ٪9 بو�قع  و�لفائدة  دره��م(  وثمانون 
. حكما  ذلك من طلبات  ما عد�  ورف�ست  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  بامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة 
مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2419  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة ج�سلم للتجارة ذ.م.م 2- فرحان حممد ��سلم 3- حممد ��سلم حاجي 
�ل�سامي وميثله:�حمد علي  �ل�سارقة  �ملدعي/ م�سرف  �ن  �لقامة مبا  ح�سن  جمهول حمل 
ر�سا �بر�هيم �لبناي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
و�لت�سامم فيما بينهم بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره )890.134.93( درهم و�لفائدة �لقانونية 
9٪ منذ تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب 
بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة    2017/4/13 �مل��و�ف��ق   �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . �ملحاماة 
Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت �حالة �لدعوى 
�جلزئية  �لتجارية  �ملحكمة  �ىل  كلي  جت��اري  ب���رق���م:1109/2016  �لكلية  �لتجارية  �ملحكمة  من 

وكذلك مت �لتعديل على �لطلبات . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2482  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- جلوبال كار�ت م.د.م.�ض  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لنخلة للتربيد �ملركزي �ض.ذ.م.م وميثله:عبد�هلل حممد حاجي علي �لعو�سي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )213.550( 
 ٪12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د . وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق  
2017/4/18  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت تعديل �لطلبات . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/461  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سامل �سعيد حممد �سعيد بن ح�سن  جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك  و�غذية �حليو�نات قد  �لع��اف  لتجارة  �لعني  و�ح��ة  �ملدعي/  �ن  مبا 
درهم   )66.537( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
�لثاثاء  . وح��ددت لها جل�سة يوم  �ملعجل با كفالة  بالنفاذ  �لتام و�سمول �حلكم 
�ملو�فق  2017/4/11  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/463  ا�ستئناف جتاري    
حمل  جمهول  ����ض.م.ح   �سينجر  �نرنا�سيونال   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / بنك �سادر�ت �ير�ن وميثله:�حمد علي مفتاح 
���س��ال��ح  �ل��زع��اب��ي  ق��د ����س��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2015/442 جتاري كلي بتاريخ:2016/3/30     
 10.00 �ل�ساعة   2017/4/18 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اإعادة اإعالن  بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/385  احوال نف�س م�سلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- ه�سام عبد�للطيف  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ح�سان   �ل�س�ستاوي  كمال  �م��وره 
بنفقة زوجية ونفقة �ولد �ساملة وم�سكن �سرعي و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  �لثاثاء �ملو�فق  2017/4/18   �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة رقم )9( لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/460  مدين جزئي

حمل  جم��ه��ول  �لبلو�سي  ح�سن  حممد  عبا�ض  د�وود   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق���ام عليك  ق��د  ك��وم��ار   ك���وروب ماهي�ض  �س�سيد�ر�  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
درهم   )5000( قيمتها  مركبة  بيع  ونفاذ  �سحة  دع��وى  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
جل�سة  لها  وح��ددت   . و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )23950( �ملخالفات  وقيمة 
 Ch 1.B.10 يوم  �لربعاء �ملو�فق  2017/4/19   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/295  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بيغ د�دي رنت �ي كار �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م  �ن �ملدعي/ طلعت �دمر  قد 
�ل�سد�د  و�مل�ساريف وحتى  و�لر�سوم  �ملدعي عليها مببلغ وقدره )1000( درهم 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة . وحددت لها جل�سة يوم  �لثاثاء 
فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �مل��و�ف��ق  2017/4/18   
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/560  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد ح�سن عبد�هلل عبا�ض جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ ميلي�سا جايا �سيد�  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�لر�سوم  دره��م   )130000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�مل�����س��اري��ف . وح���ددت لها جل�سة ي���وم  �لرب��ع��اء  �مل��و�ف��ق  2017/4/19   
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/427  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- علي بن ح�سني بن علي بن هد�سان �ل �سرمه جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �لهدف �ل�سريع لتجارة �لطار�ت �ض.ذ.م.م  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ وقدره )6455( درهم 
و�لفائدة و�لر�سوم و�مل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم  �لثاثاء �ملو�فق  
2017/4/11   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/307  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- رويال �سيلفر خلدمات متابعة �ملعامات �ض.ذ.م.م  جمهول 
�أق��ام عليك  �مل��دع��ي/ ه��اين عبد�حلميد طه �لد�سوقي   قد  حمل �لق��ام��ة مبا �ن 
درهم(   5000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
وحتى  �ل�ستام   تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  �تعاب  و  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
�ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق  2017/4/19   �ل�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/59  مدين كلي 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لتجارية  للو�ساطة  �ملدعي عليه/1-�ك�سنتيال ميدي�ست  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ديان فا�سيلف ر�يكوف قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه 
�لتايل:وقبل  �لتمهيدي  �حل��ك��م    2017/3/14 ب��ت��اري��خ   حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�لف�سل يف مو�سوع �لدعوى بندب �خلبر �ملحا�سبي �ملخت�ض �ساحب �لدور باجلدول 
�ليه  يقدمه  �ن  ع�سى  وم��ا  وم�ستند�تها  �ل��دع��وى  �ور�ق  �سائر  مطالعة  مهمته  تكون 
�ملنتدب  �خلبر  و�ت��ع��اب  م�سروفات  �مانة  دره��م  �لف  ع�سرة  مبلغ  وق��درت  �خل�سوم 
. وح��ددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثاثاء  وكلف �ملدعي ب�سد�دها يف خزينة �ملحكمة 

 ch2.E.21:ملو�فق:2017/5/9 �ل�ساعة:09:30 �ض يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/566  جتاري كلي

�ن  �لقامة مبا  �حمد �سالح جمهول حمل  خ��ري  1- فتحي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عبد�هلل  عمر  عبد�لرحمن   : وميثله  بختياري  بختيار  قهرمان  فرهاد  �مل��دع��ي/ 
�مل��دع��ي عليه مببلغ  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  خم��ر 
 ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   94870219( وق��دره 
من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
2017/4/16 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/121  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-��سماعيل بن حممد بن عبد�لرز�ق فا�سل جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / د�ماك كر�ون للعقار�ت �ملحدودة وميثله : عبد �لرحمن عمر عبد�هلل 
خمر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره 
)567.576( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ �ل�ستحقاق 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/4/11 �ل�ساعة 09.30 
�ض بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم  2063 / 2017  

املنذر : عبدالوحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا( 
املنذر اليها : �صحابة ممطرة لتجارة االجزاء اال�صافية لل�صيارات - �س ذ م م  - �صفتها امل�صتاأجرة

جمهول حمل االقامة

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

انذار عديل بالن�سر
رقم  2064 / 2017  

املنذر : عبدالوحد بن �صبيب العقارية )حاليا( بن �صبيب العقارية )�صابقا( 
املنذر اليها : ماك�صتون لتجارة االلكرتونيات  - �س ذ م م  - �صفتها امل�صتاأجرة

جمهول حمل االقامة

الكاتب العدل

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/761  تنفيذ عمايل 
�مل��ب��اين ذ.م.م    �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- حم��ب��وب ع���ارف خل��دم��ات تنظيف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عاملغر ح�سني عبد�لكرمي  
قد �أقام  عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )10528(  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )918( مبلغ  �ىل  بال�سافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/866  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- ج��ي ت��ي �ت�����ض ج��ل��وب��ال ت��ري��د ه��او���ض ������ض.ذ.م.م جمهول 
بال�سفدي   �مللقب  �بو منر  �لتنفيذ/دوري رميون  �ن طالب  �لقامة مبا  حمل 
وميثله:علي مبارك حممد �لو�سام �جلنيبي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )205848( درهم �ىل طالب 
خلزينة  ر�سوم  دره��م   )6973( مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/211 تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد عبد �لعال همام �سليمان  جمهول حمل 
�أق���ام عليكم  ق��د  غ���امن   �لتنفيذ/ب�سر هيثم  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )22857( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/327 تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �سده/1-  فرحان مالك لل ح�سني  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد روحيل كابر  قد �أقام عليكم �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )33364(
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/61 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1-  كا�سف تفقر خان م�سرف خ��ان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  حممد  حممود  �بر�هيم  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4805( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
ت�سمنه من  ما  �ملدعي عليه يف  �مل��ربم بني  �لعقد  ونفاذ  2- �سحة  �ملحكمة   �و خزينة 
�بيكا مركبة خا�سه و�ملبينه ب�سحيفة  بيع �ملركبة رق��م:90832 فئة:11 نوع:�سفروليه 
�لدعوى و�لز�م �ملدعي عليه بت�سجيل هذه �ل�سيارة وحتويلها �ىل ��سمه لدى �ل�سلطات 
�ملخت�سة �عتبار� من تاريخ �سدور �لعقد �و متكني �ملدعي من �لقيام بتلك �لجر�ء�ت 
على نفقة �ملدعي بعد ��ستيفاء �جر�ء�ت و�سروط �لت�سجيل لدى �ل�سلطات.وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/42  نزاع تعيني خربة مدين

�ىل �ملتنازع �سده / 1-ح�سني حممد ح�سني حممد عبد�لرحمن جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملتنازع / �سركة د�ماك �لعقارية �ض.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن 
عمر عبد�هلل خمر  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبر 
متخ�س�ض مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت 
لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2017/4/11   �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �مل�سلح  
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/311  ا�ستئناف عقاري    

�لعقاري  للتطوير  �نرنا�سيونال  �ملا�سة  �سركة   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /نادر علي �ف�سار ها�سمي  
ق��د ����س��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2015/240 ع��ق��اري كلي 

بتاريخ:2016/5/31     
 10.00 �ل�ساعة   2017/5/17 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/217  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ندريو مكدونيل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة متويل 

�ض.م.ع �سركة م�ساهمة عامة - �سابقا �سركة متويل -  وميثله:�بر�هيم على �ملو�سى �حلمادي
نعلنكم باحلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2016/776 عقاري كلي يوم �لحد  بتاريخ :  2017/1/29   

باعتباره �سند� تنفيذيا وذلك:
1- بالز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )47560( درهم وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة 
خال 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.  2- بف�سخ �لعقد مو�سوع �لدعوى يف �لوحدة رقم:54 
�ملقامة على قطعة �لر�ض رقم:1687 منطقة �ملر�بع �لعربية منوذج رقم:8 �عمار �لعقارية بدبي 

وبالز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعي .
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01746/2017 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00107/2017  �سكني - ايجارات بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �سده :�مليناء ل�ساح �ملكائن �لثقيلة )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(
جمهول حمل �لقامة 

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية )بن �سبيب �لعقارية 
�سابقا( �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها / باخاء �لعني وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل و�ل�سخا�ض 
وباحلالة �لتي كان عليها وقد �لتعاقد 

2- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 43.154 درهم بدل �ليجار 
بدل  من  ي�ستجد  وم��ا   2016/12/29 وحتى   2016/8/15 من  للفرة   �مل�ستحق 

�ليجار من تاريخ 2016/12/30 وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��ال  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01745/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00113/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده :كر�ج ديناميك 23/موؤ�س�سة فردية/مالكها/ �سيد زوهيب �سيد 
ماتي رحمان - جمهول حمل �لقامة 

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية )بن �سبيب �لعقارية 
�سابقا( �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

 1- �لز�م �ملدعي عليها باخاء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من �سو�غلها 
2-�لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره 37.973 �سبعة وثاثون �لفا وت�سعمائة 
 ، تاريخ 2016/12/29  وثاثة و�سبعون درهما للفرة من 2016/10/1 وحتى 

بال�سافة �ىل ما ي�ستجد من �يجار حتى تاريخ �لخاء �لتام. 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

ي��وم من  ع�سر  خ��ال خم�سة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01645/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09399/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : مبوك للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
و�لبنو�ض للتجارة �لعامة - �ض ذ م م - جمهول حمل �لقامة 

�لعقارية  �سبيب  )ب��ن  �لعقارية  �سبيب  بن  عبد�لو�حد   : �لتنفيذ  طالب  تقدم  حيث 
�سابقا( �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

بدل  دره��م   5.786 وق���دره  للمدعية مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  �لوىل  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   -1
�لدعوى  حمل  �لعني  ت�سليم  تاريخ  وحتى   2016/5/31 من  للفرة  �مل�ستحق  �ليجار 

يف 2016/7/18 
2-�لز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثانية بان يوؤديا للمدعية مبلغ 11.000 درهم قيمة 

�ل�سيك �ملرجتع 
 3- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 2.500 درهم غر�مة �رجتاع �ل�سيك

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
تاريخ  من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��ال  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01674/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 01/00280/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : موؤ�س�سة بيج �سو �يفنت
جمهول حمل �لقامة

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : فندق ر�دي�سون رويال   
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

1- �لز�م بالخاء كما هو و�رد بن�ض �لبند رقم )11( من عقد �ل�سلح 
 2- �ملبلغ �مل�ستحق ح�سب عقد �ل�سلح بالبند رقم )11( من �ل�سفحة رقم )52(

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01625/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : ر�هول جارج �سيام 

مبا �أن �ملدعي : ��ض & ��ض لا�ستثمار و�لتطوير - �ض ذ م م   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/01625/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - بال�سافة �ىل ما ي�ستجد حتى تاريخ �لخاء �لتام و�لفعلي 
تاريخ  وحتى   2016/3/1 من  للفرة  للماأجور  �لأج��رة  �سد�د  عن  ميتنع  عليه  �ملدعى  �ن   - عقار  �خ��اء 
 2016/8/24 يف  عليهم  �مل��دع��ي  �خ��ط��ار  ورغ���م  دره���م   191520 مبلغ  بذمته  فر�سد  �ل��دع��وى  ت�سجيل 

و�عانهم ن�سر� يف 2016/12/4 �ل �نهم ميتنع عن �ل�سد�د   
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعى عليه مبلغ 191520 درهم كقيمة �يجارية للفرة من 2016/3/1 
حتى تاريخ ت�سجيل �لدعوى ورغم �خطار �ملدعي عليهم يف 2016/8/24 و�عانهم ن�سر� يف 2016/12/4 

�ل �نهم ميتنع عن �ل�سد�د 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�ض على  غر�مة �رت��د�د كل �سيك مبلغ )1( وقد �رتد عدد )500( 

�سيك دون �سرف
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهر �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ل�ساعة   2017/4/11 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عانكم  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
3.00م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض �ملنازعات 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سر مدة �مل�سافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�سر . فاأنت مكلف 

باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02327/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : ��سون كري�سان خور�نا  

مبا �أن �ملدعي : ق�سر �مللوك للعقار�ت - �ض م خ    و�ل�سيخ حميد �حمد ر��سد �ملعا    
 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/02327/2017/�سكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرة من 2017/1/1 
وحتى 2017/1/8 تاريخ �لخاء و�ل�ستام �لفعلي 

�يجارية  �يام كقيمة  �لتعوي�ض عن قيمة )4(  ب�سد�د  �ملدعي عليه  �ل��ز�م   - مطالبة مالية 
لتنفيذ �عمال �ل�سيانة طبقا لتقرير  �لو�رد من ق�سم  �ل�سيانة

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم �ملعاينة �لفنية و�لتقرير
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره 6400 و�لتي متثل قيمة �ل�سر�ر 

و�ل�ساحات باملاجور طبقا للتقرير �لفني �ل�سادر من �ل�سادة بلدية دبي
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عانكم  �إع��ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/4/11  �ل�ساعة 3.00م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�سر مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . �لن�سر  تاريخ  من  �ي��ام  ثاثة  �ىل  �مل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02315/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : فابريو للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : �سركة ��سيكو �خلليجية �لعقارية - �ض ذ م م  - فرع دبي   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/02315/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - بال�سافة �ىل ما ي�ستجد حتى تاريخ �لخاء �لتام و�لفعلي 
�خاء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �سد�د �لأجرة للماأجور للفرة من 2016/6/1 وحتى تاريخ 
 ت�سجيل �لدعوى فر�سد بذمته مبلغ 78375 درهم ورغم �خطاره  يف 2016/12/15 ميتنع عن �ل�سد�د.   
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعى عليه مبلغ 78375 درهم كقيمة �يجارية للفرة من 

2016/6/1 وحتى تاريخ ت�سجيل �لدعوى ورغم �خطاره  يف 2016/12/15 ميتنع عن �ل�سد�د. 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�ض على غر�مة �رتد�د كل �سيك مبلغ )2000( وقد �رتد 

عدد )2( �سيك دون �سرف 
من  ولب��د  و�ملياه  �لكهرباء  ��ستهاك  بقيمة  �مللزم  هو  �مل�ستاجر  �ن   - م�ستند�ت  بت�سليم  �ل��ز�م 

تطهر �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �ع��ان��ك��م  �إع����ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق����ررت 
�لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �ل�ساد�سة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  3.00م  �ل�ساعة   2017/4/10
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سر مدة �مل�سافة 
�ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01625/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �سركه �ملناره �حلمر�ء للتجارة �لعامه- �ض ذ م م و  ر�هول جارج �سيام 

مبا �أن �ملدعي : ��ض & ��ض لا�ستثمار و�لتطوير - �ض ذ م م   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/01625/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - بال�سافة �ىل ما ي�ستجد حتى تاريخ �لخاء �لتام و�لفعلي 
تاريخ  وحتى   2016/3/1 من  للفرة  للماأجور  �لأج��رة  �سد�د  عن  ميتنع  عليه  �ملدعى  �ن   - عقار  �خ��اء 
 2016/8/24 يف  عليهم  �مل��دع��ي  �خ��ط��ار  ورغ���م  دره���م   191520 مبلغ  بذمته  فر�سد  �ل��دع��وى  ت�سجيل 

و�عانهم ن�سر� يف 2016/12/4 �ل �نهم ميتنع عن �ل�سد�د   
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعى عليه مبلغ 191520 درهم كقيمة �يجارية للفرة من 2016/3/1 
حتى تاريخ ت�سجيل �لدعوى ورغم �خطار �ملدعي عليهم يف 2016/8/24 و�عانهم ن�سر� يف 2016/12/4 

�ل �نهم ميتنع عن �ل�سد�د 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�ض على  غر�مة �رت��د�د كل �سيك مبلغ )1( وقد �رتد عدد )500( 

�سيك دون �سرف
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهر �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

 2017/4/11 �ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عانكم  �إع��ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
�ل�ساعة 3.00م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سر مدة �مل�سافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�سر . فاأنت 

مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01659/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00115/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : �لثابت لتجارة �لكمبيوتر�ت - �ض ذ م م 
جمهول حمل �لقامة 

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية )بن �سبيب �لعقارية 
�سابقا( �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها باخاء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها خالية من �سو�غلها 
2-�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية بدل �ليجار من تاريخ 2016/10/1 
وما ي�ستجد من بدل �يجار حتى تاريخ �لخاء �لفعلي بو�قع بدل �يجار �سنوي 

مقد�ره 43000
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

ي��وم من  ع�سر  خ��ال خم�سة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01631/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01317/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده :بار�دو�سو 7 للتجارة - �ض ذ م م  
جمهول حمل �لقامة 

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية )بن �سبيب �لعقارية 
�سابقا( �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

من  خالية  للمدعية  وت�سليمها  �ملوؤجرة  �لعني  باخاء  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -1
�سو�غلها كاأثر من �ثار �حلكم بالخاء

2-�لز�مها بان توؤدي للمدعية بدل �ليجار �مل�ستحق عن �لفرة من 2016/2/29 
وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي بو�قع مبلغ وقدره 2.100.000 درهم 

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
ي��وم من  ع�سر  خ��ال خم�سة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01656/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09353/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �سده : حممود بابائي لتجارة �لجز�ء �ل�سافية لل�سيار�ت - �ض ذ م م
جمهول حمل �لقامة 

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لو�حد بن �سبيب �لعقارية )بن �سبيب �لعقارية 
�سابقا( �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

1-�لز�م �ملدعي عليها /باخاء �لعني وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل و�ل�سخا�ض 
وباحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد

�مل�ستحق  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره 17.896 درهم بدل �ليجار  بان  2-�لز�مها 
للفرة من 2016/9/19 وحتى 2016/12/20 وما ي�ستجد من تاريخ 2016/12/21 

وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي 
3-�لز�مها بان توؤدي للمدعية مبلغ 3.000 درهم غر�مة رفع �لدعوى �ليجارية

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��ال  �حل��ك��م  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �ن��ك��م  نعلمكم  ل��ذل��ك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02782/2017 / جتاري 

�إىل �ملدعي عليه: �سفي يو�سف لالكرونيات - �ض ذ م م و �سفي �هلل جناتى حممد يو�سف 
مبا �أن �ملدعي : �ل�سويب للعقار�ت - �ض ذ م م 

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/02782/2017  جتاري  �إيجار�ت �أمام �ملركز بطلب �إلز�مكم بالتايل: 
 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د ما قد ي�ستجد من �جره من تاريخ 2017/3/1   وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي �لتام
تاريخ  تاريخ 2016/12/1 وحتى  �لدعوى من  �لأج��رة للعني حمل  �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د  �إخ��اء عقار-   -
2017/2/28 ورغم �أن �ملدعي �أعذر �ملدعي عليه باإنذ�ر عديل بتاريخ  2017/1/1  �إل �نه تعذر �لإنذ�ر فتم �إعانه 
�أقام  �أن  �أنه مل يحرك �ساكنا �لأمر �لذي كان معه  �إل  �أو �لإخ��اء  باجلريدة بتاريخ  2017/1/19  ب�سد�د �لإيجار 

�ملدعي تلك �لدعوى للق�ساء له بطلب �لإخاء �لثابت باخال �ملدعي عليه ب�سد�د �لأجرة 
- مطالبة- مالية �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للعني حمل �لدعوى من تاريخ 2016/12/1 وحتى تاريخ 
2017/2/28 حيث �سيك �ليجار �ملرجتع و�ملرفق بالدعوى فر�سد يف ذمته مبلغ 10000 درهم ورغم �إنذ�ره بتاريخ 
2017/1/1  ب�سد�د �لقيمة �ليجارية فتعذر �إعانه فبادره باإعانه بالن�سر يف �جلريدة بتاريخ  2017/1/19  �إل �أنه 

مل يحرك �ساكنا فاأقاما �ملدعي تلك �لدعوى للق�ساء له ب�سد�د �لجره �ملتاأخرة.  
- مطالبة مالية -  �أن عقد �لإيجار ت�سمن �لن�ض يف �لبند ماحظة بال�سحفة �لوىل على غر�مة رجوع �ل�سيك 
دون �سرف مببلغ 1000 درهم وقد �رجتع عدد 2 �سيك دون �سرف �لأمر �لذي يكون معه �ملدعي عليه ملزم ب�سد�د 

تلك �لغر�مة حيث �أنه �أقر بها بتوقيعه على عقد �لإيجار. 
�إلز�م بت�سليم م�ستند�ت �أن �مل�ستاأجر هو �مللزم بقيمة ��ستهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهر �ملاأجور من تلك 
�للتز�مات ليمكن �إعادة �لنتفاع به لذ� فاأن �ملدعي يطلب �لق�ساء باإلز�م �ملدعي عليه ب�سد�د قيمة ��ستهاكه من 

�ملياه و�لكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية �إلز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

�أمام  �إعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لحد  �ملو�فق 2017/4/9 �ل�ساعة 3 م�ساء  وقررت �للجنة �لق�سائية 
لنظر  �ليجارية  �ملنازعات  ف�ض  و�ملنعقدة مبقر مركز  �لبتد�ئية  بالد�ئرة  �لر�بعة(  )�للجنة  �لق�سائية   �للجنة 
�لدعوى وقد �أمر بتق�سر مدة �مل�سافة �إىل ثاثة �أيام من تاريخ �لن�سر فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01640/2017 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01107/2017  �سكني - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : �سركة ما�سي �نرنا�سيونال - ذ م م
جمهول حمل �لقامة 

�سبيب  )ب��ن  �لعقارية  �سبيب  بن  عبد�لو�حد   : �لتنفيذ  طالب  تقدم  حيث 
�لعقارية �سابقا( 

�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:
1- �لز�م �ملدعي عليه باخاء �ملاجور وت�سليمه للمدعي خاليا من �ل�سو�غل 
2- �لز�مه ب�سد�د �لجرة �مل�ستحقة للفرة من 2016/6/30 وحتى 2017/2/1 

و�لبالغة 32.666 درهم ومبا ي�ستجد من �جرة حتى �لخاء �لفعلي. 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02783/2017/ جتاري 

 �إىل �ملدعي عليه: دبليو �ي �ي دي �يه �نرنا�سيونال للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  وخالد مو�سى حممد �حمد �ساهني  
مبا �أن �ملدعي : �ل�سويب للعقار�ت - �ض ذ م م  -  وحممود حممد ر�سيد 

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/02783/2017  جتاري  �إيجار�ت �أمام �ملركز بطلب �إلز�مكم بالتايل: 
 مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د ما قد ي�ستجد من �جره من تاريخ 2017/3/23   وحتى تاريخ �لخاء �لفعلي �لتام
- �إخاء عقار- �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لأج��رة للعني حمل �لدعوى من تاريخ 2016/12/23 وحتى تاريخ 
2017/3/22 ورغم �أن �ملدعي �أعذر �ملدعي عليه باإنذ�ر عديل بتاريخ  2017/1/10  �إل �نه تعذر �لإنذ�ر فتم �إعانه 
�أقام  �أن  �أنه مل يحرك �ساكنا �لأم��ر �لذي كان معه  �إل  �أو �لإخ��اء  باجلريدة بتاريخ  2016/1/28 ب�سد�د �لإيجار 

�ملدعي تلك �لدعوى للق�ساء له بطلب �لإخاء �لثابت باخال �ملدعي عليه ب�سد�د �لأجرة 
- مطالبة- مالية �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للعني حمل �لدعوى من تاريخ 2016/12/23 وحتى تاريخ 
2017/3/22 حيث �سيك �ليجار �ملرجتع و�ملرفق بالدعوى فر�سد يف ذمته مبلغ 11250 درهم ورغم �إنذ�ره بتاريخ 
2017/1/10  ب�سد�د �لقيمة �ليجارية فتعذر �إعانه فبادره باإعانه بالن�سر يف �جلريدة بتاريخ  2017/1/28 �إل �أنه 

مل يحرك �ساكنا فاأقاما �ملدعي تلك �لدعوى للق�ساء له ب�سد�د �لجره �ملتاأخرة.  
- مطالبة مالية -  �أن عقد �لإيجار ت�سمن �لن�ض يف �لبند ماحظة بال�سحفة �لوىل على غر�مة رجوع �ل�سيك 
دون �سرف مببلغ 1000 درهم وقد �رجتع عدد �سيك و�حد دون �سرف �لأمر �لذي يكون معه �ملدعي عليه ملزم 

ب�سد�د تلك �لغر�مة حيث �أنه �أقر بها بتوقيعه على عقد �لإيجار. 
�إلز�م بت�سليم م�ستند�ت �أن �مل�ستاأجر هو �مللزم بقيمة ��ستهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهر �ملاأجور من تلك 
�للتز�مات ليمكن �إعادة �لنتفاع به لذ� فاأن �ملدعي يطلب �لق�ساء باإلز�م �ملدعي عليه ب�سد�د قيمة ��ستهاكه من 

�ملياه و�لكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية �إلز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

م�ساء   3 �ل�ساعة   2017/4/11 �ملو�فق  �لثاثاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �إعانكم  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
�أمام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية لنظر 
�لدعوى وقد �أمر بتق�سر مدة �مل�سافة �إىل ثاثة �أيام من تاريخ �لن�سر فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 
يف ال�ستئناف  03/00043/2017/ جتاري  

�ىل �مل�ستانف �سده : �ي بي �سي �نرنا�سيونال ب�سني�ض 
مبا �أن �مل�ستانف  : عزيزي ديفليومبنت�ض - �ض ذ م م 

 قد �أقام �سدكم �ل�سئناف 03/00043/2017/ جتاري  �مام �ملركز بطلب بالتايل:
 �لغاء �حلكم �مل�ستانف و�لق�ساء جمدد� - قبول �ل�ستئناف �سكا ، �لغاء �حلكم 

�مل�ستاأنف و�لق�ساء جمدد�. 
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى.  

وقررت �للجنة �لق�سائية �عانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
2017/4/10 �ل�ساعة 3.30 �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �ل�ستئنافية �لوىل( 
لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �ل�ستئنافية  بالد�ئرة 
�لدعوى ، وقد �أمر بتق�سر مدة �مل�سافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�سر . فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت.  

يتم ��سد�ر هذه �لوثيقة �لكرونيا ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01561/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09149/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : مركز رحمة للتجميل - جمهول حمل �لقامة 
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : �سركة �لز�جل للعقار�ت    

�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:
1- �لز�م �ملدعي عليه باخاء �لعني وت�سليمها خالية من �ل�سو�غل وتقدمي 

بر�ءة ذمة من �لكهرباء و�ملياه 
ب��دل �لي��ج��ار م��ن تاريخ  ب�����س��د�د مبلغ 50000 دره���م  �مل��دع��ي عليه  �ل���ز�م   -2
تاريخ  م��ن  �ج����رة  م��ن  ي�ستجد  وم���ا   2016/11/30 ت��اري��خ  �ىل   2016/8/1
 2016/12/1 وحتى تاريخ �لخاء �لتام بو�قع �جرة �سنوية مببلغ 150000 درهم

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خال  �متناعكم عن  �لن�سر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01825/2017 / جتاري
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09044/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : �حلرمني للمفرو�سات - �ض ذ م م
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع    
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

 1- �لز�م �ملنفذ �سده باخاء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمنفذ خالية من �ل�سو�غل
2- �لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ 17000 درهم قيمة �ل�سيك �ملرجتع للفرة من 
2016/8/3 حتى تاريخ رفع �لدعوى 2016/12/7 وما ي�ستجد من قيمة �يجارية 
حتى تاريخ �لخاء �لفعلي بو�قع 100000 درهم كاأجرة �سنوية ، �لز�مه بت�سليم 

بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، �لز�مه بامل�سروفات. 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

من  ي��وم  ع�سر  خم�سة  خ��ال  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01824/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00746/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده : �ك�سبلور فاري�ست مارين تريدجن - �ض ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع    
 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�سي بالتي:

 1- �لز�م �ملنفذ �سده باخاء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمنفذ خالية من �ل�سو�غل
للفرة  �ليجارية  �لقيمة  دره��م   28750 مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -2
من 2016/8/1 حتى 2017/1/31 وما ي�ستجد حتى �لخاء �لفعلي ، �ح�سار 

�سهادة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، �لر�سوم و�مل�ساريف 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خال  �متناعكم عن  �لن�سر ويف حال  تاريخ 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02730/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �لن�سيم لتنظيم �حلفات 
مبا �أن �ملدعي : �لرقة للعقار�ت   

�أق��ام �سدكم �ل��دع��وى 02/2017/جت�����اري �ي��ج��ار�ت �م��ام �ملركز بطلب  قد 
�لز�مكم بالتايل : 

مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرة 
من 2014/2/1 وحتى 2015/1/31 ورغم �خطاره بالن�سر يف 2015/10/12 

ميتنع عن �ل�سد�د عن �ملاجور �ملقام على قطعة �لر�ض رقم : 717 
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�سائية �عانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لثاثاء 
�ملو�فق 2017/4/11 �ل�ساعة 3.00م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لتا�سعة( 
بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية لنظر 
�لدعوى، وقد �أمر بتق�سر مدة �مل�سافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�سر. 
دفاع  لديكم من  قانونا وتقدمي ما  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 

وم�ستند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11988 بتاريخ 2017/4/6   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017/1806 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليه �سركة / يا�سمني لتنظيم �ملعار�ض و�د�رتها 

وميثلها �ل�سيد/ في�سل عبا�ض �سد�قت - جمهول حمل �لقامة 
نعلمكم بان �للجنة �لق�سائية �لإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/3/28 يف �لدعوى 

�ملذكورة �عاه  
ل�سالح /�لتميز لإد�رة وتنظيم �ملعار�ض - ذ م م  بالز�مكم : -

 1- �لز�م �ملدعي عليها باخاء �لعني مو�سوع �لتد�عي �ملذكور �عاه و�ملبينة بال�سحيفة 
وعقد �ليجار �ملوؤرخ 2015/12/10 وت�سليمها للمدعي خالية من �ل�سو�غل

من  �ل��ف��رة  ع��ن  �مل�ستحقة  �لج����رة  قيمة  للمدعي  ت����وؤدي  �ن  عليها  �مل��دع��ي  �ل����ز�م   -2
�ل�سنوية مبلغ 130.000 درهم  2015/11/26 وحتى متام �لخاء �لفعلي بو�قع �لجرة 

وبتقدمي بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه و�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف.  
وملا كان هذ� �حلكم قد �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة �حل�سوري ، فهو قابل لاإ�ستئناف خال 15 يوما �عتبار� من تاريخ 

ن�سر هذ� �لإعان و�إل �سار نهائيا قابا للتنفيذ .
مركز ف�س املنازعات اليجارية+

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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»زايد للكتاب« ت�صّمي عبداهلل العروي »�صخ�صية العام«

د. علي بن متيم: »العروي موؤ�س�ض حراك فكري ثقايف امتد من املغرب اإىل امل�سرق«

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تقدم جل�سة يف 
منارة ال�سعديات بالتعاون مع املجل�ض الثقايف الربيطاين

خلل م�صاركتها يف معر�س بولونيا الدويل لكتاب الطفل

هيئة ال�سارقة للكتاب تدعو اإىل دعم �سناعة كتاب الطفل عامليًا

•• اأبوظبي - الفجر

�أعلنت جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب عن فوز �ملوؤرخ 
و�ملفكر �ملغربي �لأ�ستاذ �لدكتور عبد�هلل �لعروي 
للدورة   “ �لثقافية  �ل��ع��ام  »�سخ�سية  ب��ج��ائ��زة 

�حلادية  ع�سرة 2017-2016 .
 وقال د. علي بن متيم، �أمني عام �جلائزة:  مت 
لتبوئه  �لعروي  عبد�هلل  و�لكاتب  �ملفكر  �ختيار 
�ملوؤ�س�ض حلر�ك فكري وثقايف �متد من  منزلة 
عند  ت��اأث��ره  يتوقف  �مل�����س��رق. ومل  �إىل  �مل��غ��رب 
و�إمنا  �لعلمية،  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �جل��ام��ع��ات  ح���دود 
وطبع  �لعربي،  �ل�سيا�سي  �لفكر  جم��الت  �سمل 

كثر�ً من �ملمار�سات �لثقافية.

�لقرن  �ل�ستينيات من  بد�ية  �لعروي منذ   ن�سر 
عدد  يف  ودر��سات  ون�سو�سا  ترجمات  �لع�سرين 
و�لفرن�سية.  و�ل��ع��رب��ي��ة  �مل��غ��رب��ي��ة  �مل��ج��ات  م��ن 
»�لإيديولوجيا  ك��ت��اب   1967 ع��ام  ل��ه  ف�سدر 
رودن�سون،  مك�سيم  بتقدمي  �ملعا�سرة«  �لعربية 
1970 �سدرت ترجمته �لعربية على  ويف عام 
�لطليعة يف بروت،  د�ر  يد حممد عيتاين عن 
لعبد  �لو��سع  �حل�سور  �نطاق  �لكتاب  ف�سكل 
�أ�سبح  �ل��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا  �ل��ث��ق��اف��ة  �ل��ع��روي يف  �هلل 
حم��ط �ه��ت��م��ام �ل��ب��اح��ث��ني و�ل��د�ر���س��ني ل�سوؤون 

�لثقافة و�لتحديث يف �لعامل �لعربي.
للثقافة  �لعميقة  �ملعرفة  ب��ني  �ل��ع��روي  يجمع   
�لغربية،  و�لثقافة  وحديثها،  قدميها  �لعربية، 

يف خمتلف مظاهرها �لفكرية و�لأدبية و�لفنية، 
وخا�سة يف جمالت �لفل�سفة و�لتاريخ و�لرو�ية 
و�ل�����س��ي��ن��م��ا. وق���د �أّل�����ف م��ن��ذ �ل�����س��ت��ي��ن��ي��ات حتى 
�ليوم، جمموعة من �لأعمال �لتي �سكلت نظرة 
�حلديثة،  �لعربية  للثقافة  م�ستاأنفة  ج��دي��دة 
و�أ�سئلة  و�إ�سكالت  �سياقات  من  بها  يت�سل  وم��ا 
�لثقافة  يف  �أو  �ل���ع���رب���ي  �ل���ق���دمي  يف  ث��ق��اف��ي��ة 
�ل��غ��رب��ي��ة. وه���ي در�����س���ات ت��ت��وج��ه ن��ح��و در��سة 
تاريخ �لأفكار بالدرجة �لأوىل، لكنها يف �لوقت 
و�لأدب،  �لفكر  جم���الت  لت�سمل  تت�سع  نف�سه، 
�لعامل  يف  �ل��ت��ح��دي��ث  ق�سايا  �إىل  ت��ت��ط��رق  ك��م��ا 
لذلك  و�لفكري.  بال�سيا�سي  و�سلتها  �لعربي، 
�لعربية  »�لإيديولوجيا  �لفتتاحي  كتابه  ميثل 

�ملعا�سرة« �إعاناً عن مرحلة جديدة من قر�ءة 
فكر  و�أو���س��اع  �حلديثة  �لعربية  �لثقافة  تاريخ 
�ل��ن��خ��ب��ة ف��ي��ه��ا.وق��د ت��و�ل��ت م��وؤل��ف��ات ع��ب��د �هلل 
�لعروي وتنوعت خال �أكر من خم�سني �سنة، 
بالعمل  �لفكرية  �لدر��سة  فيها  �متزجت  حيث 
�لرو�ئي و�لرجمة. وهي در��سات توؤكد بو�سوح 
�أن عبد �هلل �لعروي مر�سخ يف �ملعرفة، مت�سبث 
بني  �لرحلة  د�ئ��م  �لتحديث،  ع��و�ئ��ق  مبو�جهة 
�مل��م��ار���س��ة �ل��ف��ك��ري��ة و�مل��م��ار���س��ة �لأدب���ي���ة. وهذه 
ما  هي  �لعروي  لكتابات  �ملو�سوعية  �خل�سي�سة 
�لعربية  �لثقافة  يف  ��ستثنائية  مرتبة  يعطيه 
�حل���دي���ث���ة، مل���ا ت���وف���ره م���ن ق����درة ع��ل��ى �لتاأمل 
كل  ب���ال  ت�سغل  لق�سايا  و�لتف�سر  و�لتحليل 

معني بالأ�سئلة �ل�سعبة لزمننا �حلديث.  وت�سكل 
�أعماله �ليوم ذخرة حقيقية للثقافة �لعربية ل 
منذ  �أي  �ل�سابقة،  �ملرحلة  فاعليتها يف  تنح�سر 
فيما  تكمن  بل  �ملا�سي،  �لقرن  �ل�سبعينيات من 
للبحث  �مل�ستقبل  يف  و����س��ع��ة  �آف���اق  م��ن  تفتحه 
�جتاهات  يف  ت�سر  فهي  و�لإب�����د�ع.  و�ل��در����س��ة 
فكرية  منظومة  يف  تلتقي  ومتقاطعة،  متعددة 
ويف  �لفل�سفية  �ل��روؤي��ة  يف  �لنظرية  �أ�س�سها  لها 
بها. وميكن �حلديث عن هذه  �ملت�سلة  �ملعارف 
�لأع���م���ال مب���ا ه���ي ت���وؤل���ف م��در���س��ة ر����س��خ��ة يف 
�لنظرة �لنقدية ويف �ملو�قف �ملعرفية �لتي عملت 
على بلورته، فتاأكيد هذه �لأعمال على �حلد�ثة 
و�لثقافية،  �ل�سيا�سية  �مل��م��ار���س��ة  يف  �ل��ف��ك��ري��ة 

�ل��ث��ق��ايف ل�ساحبها  �ل��ع��م��ق   ن��اب��ع م���ن  �خ��ت��ي��ار 
�لدقيقة  �لفاح�ض ومتابعته  �لنقدي  ومنظوره 
�لعربي �حلديث. ومن  �ملجتمع  لأ�سئلة وق�سايا 
بجائزة  �لفائزين  تكرمي  حفل  ُي��ق��ام  �أن  �مل��ق��ّرر 
�ل�سيخ ز�يد للكتاب بتاريخ 30 �أبريل 2017، 
خال معر�ض �أبوظبي �لدويل للكتاب يف مركز 
جائزة  �أن  وُي��ذك��ر  للمعار�ض.  �ل��دويل  �أبوظبي 
تقديرية  ج��ائ��زة  ه��ي  �لثقافية  �ل��ع��ام  �سخ�سية 
مُتنح ل�سخ�سية �عتبارية �أو طبيعية بارزة على 
�مل�ستوى �لعربي �أو �لدويل، تتمّيز باإ�سهام و��سح 
�أو  �إب��د�ع��اً  �أو�لعاملية  �لعربية  �لثقافة  �إث���ر�ء  يف 
د يف �أعمالها �أو ن�ساطاتها  فكر�ً ، على �أن تتج�َسّ

لمي. قيم �لأ�سالة و�لت�سامح و�لتعاي�ض �ل�ِسّ

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�سعديات  منارة  يف  �أم�ض  �أقيمت  حو�رية  جل�سة  �سّلطت 
�ل�سوء على جممل �أعمال �أني�ض كابور �لفريدة من نوعها 
�ملميزة مثل وطني  مع �لركيز بالأخ�ّض على منحوتاته 
م�سار�ت  معر�ض  يف  حالياً  �ملعرو�سة   )2003( �لأحمر 
معر�ض  �أه��م  ثاين  وهو  تو�جد  ت�سكيل،  تفاعل،  �إبد�عية: 

�أعمال فنية من جمموعة جوجنهامي �أبوظبي.
 وقدمت هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة جل�سة �لنقا�ض 
عنو�ن  حت��ت  �ل��ربي��ط��اين،  �لثقايف  �ملجل�ض  م��ع  بالتعاون 

�أني�ض كابور: م�سار�ت �إبد�عية ، وذلك �سمن �إطار برنامج 
ف��ع��ال��ي��ات �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة - �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
�أعمال  �أبرز  �مللحوظ يف  �لتحّول  2017 وتناولت عملية 

�لفنان.
و�سّمت �جلل�سة �حلو�رية �لتي تديرها مي�ساء �لقا�سمي، 
مدير بر�مج متحف جوجنهامي �أبوظبي يف هيئة �أبوظبي 

لل�سياحة و�لثقافة، �أدريان لوك،
يف  للفنون  �مللكية  �لأكادميية  يف  �لفنيني  �لقّيمني  كبر   
لندن ورّكزت على �ملعر�ض �لفني �ملنفرد لأني�ض كابور يف 

�لأكادميية �مللكية للفنون عام 2009.

 منذ بد�ية ثمانينيات �لقرن �لع�سرين، �هتم �أني�ض كابور 
مبفاهيم �حلجم و�ل�سكل و�للون و�ملادية. وباعتباره �أحد 
كابور  �أع���اد  و���س��ه��رة،  ت��اأث��ر�ً  �ملعا�سرين  �لفنانني  �أك���ر 
للعامل  �ملحدود  فهمنا  �لنحت متحدياً  تعريف حدود فن 
�نُتخب  �ل�سد�رة.  �إىل  �لتحويل  عملية  ت�سل  حتى  �مل��ادي 
عام  للفنون  �مللكية  �لأك��ادمي��ي��ة  يف  ع�����س��و�ً  ك��اب��ور  �أن��ي�����ض 

.1999
تفاعل،  �إب��د�ع��ي��ة:  م�����س��ار�ت  �أن معر�ض  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
ت�سكيل، تو�جد من تن�سيق فالري هيلينجز، من�سق فني 
كالتر-و��سرمان،  �سا�سا  �لتن�سيقية؛  �ل�����س��وؤون  وم��دي��ر 

م�ساعد،  من�سق  دوي��د�ر،  �سارة  مب�ساعدة  م�ساعد؛  من�سق 
مل�����س��روع ج��وج��ن��ه��امي �أب���وظ���ب���ي، م��وؤ���س�����س��ة ���س��ول��وم��ون �آر 
ج��وج��ن��ه��امي؛ وم��ي�����س��اء �ل��ق��ا���س��م��ي، م��دي��ر ب��ر�م��ج متحف 
من�سق  �ل�سايغ،  منرة  مب�ساعدة  �أب��وظ��ب��ي؛  جوجنهامي 
�أبوظبي  هيئة  م��ن  �أب��وظ��ب��ي،  جوجنهامي  متحف  ب��ر�م��ج 

لل�سياحة و�لثقافة.
وق���د مّت و���س��ع ب��رن��ام��ج ���س��ام��ل ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات وور�����ض عمل 
�إبد�عية:  م�سار�ت  معر�ض  مو��سيع  ل�ستك�ساف  جمانية 

تفاعل، ت�سكيل، تو�جد .
 و���س��ت��ق��ّدم �ل��ف��ن��ان��ة ����س���وز�ن ح��ف��ون��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 

 Attitude لفنون �لتابع جلامعة نيويورك �أبوظبي و�
منارة  يف   2017 �أبريل   14 يف   Dance Society
�مل�ساركون  �لطاب  خاله  من  يف�ّسر  عر�ساً  �ل�سعديات 
ر�سومات حفونة و�حلركات �حل�سرية وفن �لأد�ء �حلركي 

تف�سر�ً ب�سرياً يتجلى يومياً يف �أرجاء �أبوظبي.
 وبعد عر�ض �لأد�ء، 

�أم�سية طويلة من �ملو�سيقى  تتم دعوة �لزو�ر �إىل ح�سور 
يتم  �لتي  �لفنية  �لأع��م��ال  ح��ول  ت��دور  و�لأن�سطة  و�ل��ف��ن 
يناق�سها  �لتي  �لأ�سا�سية  و�ملو�سوعات  �ملعر�ض  عر�سها يف 

من حيث �لتفاعل و�لت�سكيل و�لتو�جد.
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�ملعر�ض  يف  �مل�سارك  �لهيئة  وف��د  ��ستعر�ض  كما 
ت�سليط  ومت   ، للن�سر  �ل�سارقة  مدينة  م�سروع 
�ستقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ر���ض  ع��ل��ى ح��ج��م  �ل�����س��وء 
بلد�ن  خمتلف  من  �لن�سر  �سناعة  يف  للعاملني 
�ملنطقة  يف  لها  مركز  �ن�ساء  تعتزم  �لتي  �لعامل 

�لعربية و�ل�سرق �لأو�سط.
�ل�سخ�سيات  م����ن  ع�����دد  �ل���ه���ي���ئ���ة  ج���ن���اح  وز�ر 
و�ملوؤ�س�سات  �ل��ه��ي��ئ��ات  ومم��ث��ل��ي  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ر���س��م��ي��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ���س��ع��ادة �سقر 
�جلمهورية  لدى  �لدولة  �سفر  �لري�سي،  نا�سر 

�لإيطالية،

 و���س��ه��د �جل���ن���اح ت��ف��اع��ًا ك���ب���ر�ً م���ن ق��ب��ل زو�ر 
�مل�����س��ارك��ة يف  �ل��ن�����س��ر  ع���ام، ودور  ب�سكل  �مل��ع��ر���ض 
�أب�����دى ممثلوها  �مل��ع��ر���ض ب�����س��ك��ل خ���ا����ض، ح��ي��ث 
�لتجربة  على  كثب  عن  �لتعّرف  على  حر�سهم 
�ل�سارقة  �إم���ارة  �أر�ستها  �لتي  و�ل��ر�ئ��دة  �لفريدة 

على �ل�سعيدين �لثقايف و�لأدبي،
 و�جلهود �لتي تبذلها يف �سبيل �لرتقاء بذ�ئقة 
و�ل���س��ت��ث��م��ار يف عقولهم،  و�ل��ي��اف��ع��ني  �لأط���ف���ال 
وت�سجيعها  بالكتاب  �لد�ئم  �حتفائها  خال  من 
�سديقهم  �ل��ك��ت��اب  ي��ت��خ��ذو�  �أن  ع��ل��ى  ل��اأط��ف��ال 
ون�ساطاً  ع����ادة  �ل���ق���ر�ءة  ي��ج��ع��ل��و�  و�أن  �ل���د�ئ���م، 

يومياً.
وقال �سعادة �أحمد �لعامري، رئي�ض هيئة �ل�سارقة 
للكتاب: تو��سل هيئة �ل�سارقة للكتاب ح�سورها 
�لفاعل يف �ملحافل �لثقافية �لدولية، و�لتي ن�سعى 
�ل�سوء على  ت�سليط مزيد من  �إىل  من خالها 
�ل�سارقة  لإم��ارة  و�ل�ستثنائية  �ملتفردة  �لتجربة 
�ل�سمو  �ساحب  روؤي���ة  ظ��ل  يف  �لثقايف  �حلقل  يف 

�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، 
ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�سارقة �لتي تنطلق 
�لثقايف  �ل��ف��ع��ل  �إىل  ت��ن��ظ��ر  ر����س��خ��ة  ق��ن��اع��ة  م��ن 
بو�سفه م�ساحة �حلو�ر �لأرحب ملختلف ثقافات 

�لعامل .
و�أ����س���اف �ل��ع��ام��ري: ت��اأت��ي م�����س��ارك��ة �ل��ه��ي��ئ��ة يف 
م��ع��ر���ض ب��ول��ون��ي��ا ل��ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل ل��ف��ت��ح نو�فذ 
�ل��ت��و����س��ل �مل��ع��ريف، و�لإب���د�ع���ي ب��ني ���س��وق كتاب 
ب���ل���د�ن �لعامل  �ل��ط��ف��ل �مل��ح��ل��ي وم����ا ي��ق��اب��ل��ه يف 
�لإيطايل  �لن�سر  و���س��وق  ع��ام��ة،  ب�سورة  �لغربي 

ب�سورة خا�سة، 
ل��دع��م كتاب  �إذ ي��ع��د �مل��ع��ر���ض حم��رك��اً م��رك��زي��اً 
م�ساعيها  �سمن  ت�سع  فالهيئة  ع��امل��ي��اً،  �لطفل 
�لطفل  كتاب  �سناعة  م��ر�ك��ز  تدعيم  �لأ�سا�سية 

�ملحلي و�لعربي،

 ملا له من �أثر على بناء �لأجيال �جلديدة، ورفع 
م�ستويات قدر�تهم �ملعرفية و�لثقافية م�ستقبًا.
م�ساركتها  خال  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  وعقدت 
�لعديد من �للقاء�ت �مل�سركة مع نخبة من دور 
�لن�سر و�لعاملني يف جمال �أدب �لطفل من جميع 
ور�سامني ومتخ�س�سني  كتاب  �لعامل من  �أنحاء 

يف جمال �أدب �لطفل. 
و�سم جناح �لهيئة �لعديد من �ملبادر�ت و�لهيئات 
لها،  مقر�ً  �ل�سارقة  تتخذ من  �لتي  �لن�سر  ودور 
�أب��رز �لجن���از�ت، و�أهم  �ل���زو�ر على  حيث تعرف 
و�لفر�ض  �ل�سارقة  �إمارة  ت�سهدها  �لتي  �مل�ساريع 

قد  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  فيها.وكانت  �لكامنة 
بد�أت عملها يف دي�سمرب 2014، وهي تعمل على 
ت�سجيع �ل�ستثمار يف �ل�سناعات �لإبد�عية وزيادة 
�ملعريف  للتبادل  فكرية  من�سة  وتوفر  ح�ستها، 
�ل�����س��ع��وب و�حل�سار�ت  ب��ني  و�ل��ث��ق��ايف  و�ل��ف��ك��ري 
و�أثره  �لكتاب  �أهمية  على  و�لتاأكيد  و�لثقافات، 
يف ن�سر �لوعي يف �ملجتمع يف ظل �لتطور �لتقني 
�مل��ع��رف��ة، و����س��ت��ق��ط��اب �ملعنيني  وت���ن���وع م�����س��ادر 
و�لطباعة  و�لن�سر  ع��ام  ب��وج��ه  �لثقافة  بقطاع 
�إىل  �إ���س��اف��ة  خا�ض  بوجه  و�لتوثيق  و�ل��رج��م��ة 

ُكّتاب �لأطفال.

•• بولونيا )اإيطاليا(-الفجر:

دعت هيئة ال�صارقة للكتاب اإىل تكثيف اجلهود للنهو�س بواقع كتاب الطفل يف العامل العربي وبلدان ال�صرق االأو�صط، لتعزيز 
بناء اأجيال فاعلة ومنتجه قادرة على النهو�س مب�صتقبل بلدها.

املقام يف مدينة بولونيا االإيطالية، والتي  الي 54 ملعر�س بولونيا الدويل لكتاب الطفل،  الدورة  جاء ذلك خلل م�صاركتها يف 
�صهدت م�صاركة وا�صعة من خمتلف اأطياف العاملن يف جمال اأدب الطفل من ُكّتاب ور�صامن ونا�صرين من جميع اأنحاء العامل.

وت�صعى هيئة ال�صارقة للكتاب، اإىل توظيف امل�صاركة وا�صتثمارها يف تعريف دور الن�صر امل�صاركة، باآخر ا�صتعداداتها لتنظيم 
الن�صخة التا�صعة من مهرجان ال�صارقة القرائي للطفل، التي تقام خلل الفرتة من 19-29 اأبريل اجلاري حتت �صعار اكت�صف 

عن قرب مبركز اإك�صبو ال�صارقة.



الدراما  اإىل  روجينا  امل�صرية  الفنانة  تعود   
و)كفر  )الطوفان(  م�صل�صلي  يف  التلفزيونية 
رم�صان  �صهر  خييلل  عر�صهما  املييقييرر  دلييهيياب( 
وخطواتها  اجلديدة  م�صاريعها  حول  املقبل. 

الفنية املقبلة، كان مع روجينا هذا احلوار:

نفت وجود اأي خلفات بينها وبن اإلي�صا

دنيا �سمري غامن تخو�ض 
ال�سباق الرم�ساين بـ)�سلة �سايعني(

بد�أت دنيا �سمر غامن ت�سوير م�سل�سلها �لدر�مي �جلديد 
�لرم�ساين  �ل�سباق  ب��ه  تخو�ض  �ل��ذي  �سايعني(  )�سلة 
لهذ� �لعام، يتمحور حول فتاة تقوم برحلة �ىل �ل�سني 
مع �أ�سدقائها ولكن �حلظ �ل�سّيئ يجعل طائرتهم تفقد 

�جتاهها ليجدو� �نف�سهم تائهني يف تاياند.
�مل�����س��ل�����س��ل م���ن ك��ت��اب��ة م�����س��ط��ف��ى ���س��ف��ر، �إخ������ر�ج �أحمد 

�سيماء  �ملرغني،  حمدي  �لبطولة:  يف  ي�سارك  �جلندي، 
�سيف، حممد ثروت، بيومي فوؤ�د وحممد �سام.

من جهة �أخرى نفت دنيا وجود �أي خافات بينها وبني 
�إلي�سا بعد جتربتهما �لأوىل معاً يف برنامج )�إك�ض فاكتور( 
بان�سغالها  �جل��دي��د  �مل��و���س��م  يف  م�ساركتها  ع��دم  م���رّبرة 
باأعمالها �لفنية وم�سوؤولياتها ك�سفرة للنو�يا �حل�سنة.

فــن عــربـــي

39
دوري يف )كفر دلهاب( خمتلف و�صيقدمني للجمهور ب�صكل جديد ومفاجئ

روجينا: ل اأمانع من تقدمي م�سل�سالت خارج رم�سان

ليال عبود.. م�ساريع درامية و�سينمائية
در�مية  عرو�ض  جمموعة  در���ض  على  عبود  ليال  �للبنانية  �لفنانة  تعكف 
مثلث(  )�سطو  فيلم  يف  �لغنائية  م�ساركتها  بعد  عليها  �نهالت  و�سينمائية 
عرب �أغنية )م�ض حبكي خا�ض( مع �ملنتج حممد �ل�سبكي، وذلك حر�ساً 
على عدم �لت�سرع يف خو�ض مغامرة �لتمثيل رغم ثقتها بطاقتها كممثلة 

�لتي برزت يف �أكر من كليب.
على �سعيد �آخر، ت�ستعد ليال لإحياء حفات ومهرجانات يف مو�سمي ربيع 

و�سيف 2017، يف لبنان وبع�ض �لدول �لعربية و�لأجنبية.

مي ك�ساب و)حبيبة قلبي(
�لأم،  عيد  يف  قلبي(  )حبيبة  �جل��دي��دة  �أغنيتها  ك�ساب  مي  �لفنانة  تطلق 
و�أعلنت ذلك عرب ح�سابها على �أحد مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، وكتبت يف 
هذ� �ملجال: )طاملا خفت �أن �أغني �أغنية وطنية �أو �أغنية لاأم، لأن يف تاريخ 
�إىل م�ستو�ها. كذلك  �لو�سول  �أبد�ً من  �أعماًل لن نتمّكن  �ملو�سيقى لدينا 
طو�ل عمري �أحب �أن �أغني كلمات لفتة و�أحلاناً �سهلة وب�سيطة يحفظها 

�جلمهور ب�سرعة(.
�ملنعم،  عبد  و�سام  وتوزيع  و�أحلانه،  �ل�سافعي  عزيز  كلمات  قلبي(  )حبيبة 

وهند�سة �سوتية م�سطفى روؤوف.

دلهاب(. )كفر  �جلديد  م�سروعك  عن  • حدثينا 
حتمل  �لتي  �ل�سيقة  �لأع��م��ال  �إىل  �مل�سل�سل  ينتمي   -

ت��ف��ا���س��ي��ل م��ت�����س��ارع��ة. �أك��ت��ف��ي ب��ه��ذ� �ل���ق���در يف 
قوله  ميكنني  ما  وك��ل  عنه،  �حلديث 

و�سيقدمني  خم��ت��ل��ف  �ل�����دور  �إن 
جديد  ب�������س���ك���ل  ل���ل���ج���م���ه���ور 

وم���ف���اج���ئ، وه�����و �أك����ر 
منذ  ج����ذب����ن����ي  م������ا 

�لق�سة  ق����������ر�ءة 
و�ل�������س���ي���ن���اري���و، 
ل����������ذ� �أر�ه������������ن 
��ستقبال  على 
�جل��������م��������ه��������ور 
و�أ�سكر  ل���ل���دور 
�لعمل  ف����ري����ق 

منحني  �ل����������ذي 
هذه �لفر�سة.

يردد  ما  �سحة  • ما 
�ع�������ت�������ذ�رك عن  ح�������ول 

�مل�ساركة  ع����دم 
�أعمال  يف 

ع�������دة 

�أخر�ً؟
- ل �أحت���ّدث ع��ن �لأع��م��ال �ل��ت��ي �أع��ت��ذر عنها جتنباً 
للحرج وحفاظاً على عاقات طيبة مع �جلميع. ثمة 
�أدو�ر جيدة للغاية وتنا�سبني لكني �أ�سعر 
لدى قر�ءتها باأن ل حاجة يل �إىل 
معينة.  ف��رة  يف  تقدميها 
تر�سيح  �أي  ع��م��وم��اً، 
يل �أعتربه ثقة من 
�لعمل  ����س���ان���ع���ي 
على  ق����درت����ي  يف 
لكن  ت���ق���دمي���ه، 
مو�فقتي رهن 
ب�����ال�����ظ�����روف 
و�ل����ت����وق����ي����ت 

�ملنا�سبني.

مل  مل�������اذ�   •
ت���������س����ارك����ي 
عمل  �أي  يف 
�ل�سباق  خ������ارج 

�لرم�ساين؟
- مل تقدم يل �أدو�ر �أحتم�ض لها. ل �أمانع من تقدمي 
م�سل�سات خارج رم�سان �سو�ء 30 حلقة �أو �أكر، بل 
على �لعك�ض �أتابع بع�سها عندما ل �أكون مرتبطة باأي 
منها،  مزيد  لتقدمي  جيدة  فر�سة  و�أج��ده��ا  �أع��م��ال، 
فاإذ� عر�ض علي م�سل�سل جيد لن �أرف�سه ب�سرط �أن 
ينا�سبني، ول �أنكر �أن �ن�سغايل بامل�سرح لفرة منعني 
من �لرتباط مبو�عيد للت�سوير �سباحاً، ل �سيما �أن 
م�سرحية )�أها رم�سان( كانت تعر�ض يومياً خال 
�أي  على  �مل��و�ف��ق��ة  �ل�سعب  م��ن  فكان  �ل�سيف،  ف��رة 

عمل �آخر معها.

رم�سان(؟ )�أها  م�سر  • ما 
- �مل�سرحية متوقفة يف �لوقت �لر�هن لوجود حممد 
رم�سان يف �جلي�ض لأد�ء فرة جتنيده، وعندما يعود 
�سن�ستاأنف عر�سها، ل �سيما �أننا متفقون على تقدمي 
م��و���س��م ج��دي��د ب��ع��د �ل��ن��ج��اح �ل��ك��ب��ر �ل����ذي حققته، 
فهي  يومياً،  �حلفات  يف  باجلمهور  �مل�سرح  و�متاء 
عليها  �جل��م��ه��ور  فعل  ورد  مهمة،  م�سرحية  جت��رب��ة 

جعلني �أ�سعر ب�سعادة خال تقدميي لها.

�لرم�ساين؟ �ل�سباق  يف  �لعمل  فر�ض  ترين  • كيف 
- لدي قناعة باأن �أي عمل ميكن عر�سه باأي توقيت. 
بالن�سبة  جيد  �أم��ر  رم�سان  يف  �حل�سور  �سخ�سياً، 
يف  حقها  ت��اأخ��ذ  ل  �أع���م���اًل  ث��م��ة  �أن  �سحيح  �إيل. 
لكن  �ل��ث��اين،  �لعر�ض  يف  �إل  و�لنجاح  �مل�ساهدة 
للح�سور يف �ل�سهر �لكرمي خ�سو�سية بالن�سبة 
�لتوقيت  يف  تعر�ض  جيدة  �أع��م��ال  و�سط  �إيّل، 
ي��ع��ج��ب �جلمهور  �ل�����ذي  و�مل�����س��ل�����س��ل  ن��ف�����س��ه، 
ي��ف��ر���ض ن��ف�����س��ه ع��ل��ى �ل�����س��ا���س��ة م��ه��م��ا بلغت 

�لأعمال �ملطروحة.

)�لطوفان(؟ م�سل�سلك  عن  • ماذ� 
�أخر�ً،  م�ساهدي  بت�سوير  ب��د�أت   -

وه����و جت���رب���ة مم���ي���زة در�م���ي���اً 
وي��خ��ت��ل��ف يف �أح���د�ث���ه عن 

�لفيلم. �أمتنى �أن يحقق 
فثمة  ج���ي���د�ً،  ف��ع��ل  رد 
�ل�سيناريو  يف  جم��ه��ود 
�لأبطال  ل���دى  ورغ��ب��ة 
م�سل�سل  ت����ق����دمي  يف 

و�ساهمت  جيد،  در�م���ي 
روؤي����ة �مل��خ��رج خري 

�سناعة  يف  ب�����س��ارة 
خمتلف،  م�سل�سل 

وظ���������ه���������ر ذل�������ك 
ب����و�����س����وح خ����ال 
�لتح�سر  ف���رة 

له.

• �أمل تقلقي من 
فكرة �ملقارنة مع 

�لفيلم؟
�لإطاق،  على   -
جن�����������اح  لأن 

يرتبط  �ل����ع����م����ل 
مب����������دى ق�����درت�����ه 

ع������ل������ى �ل����ت����ع����ب����ر 
ع��������ن �مل����ع����اجل����ة 

�جل������������دي������������دة 
�مل������ك������ت������وب������ة، 
ووج��ود فريق 
موؤمن  ع��م��ل 
ب������ال������ف������ك������رة 

ي�سّكل �أوىل خطو�ت �لنجاح. كذلك من �ل�سابق لأو�نه 
�حلديث عن مقارنة بني �لفيلم و�مل�سل�سل، ل �سيما �أن 
�ل�سخ�سيات �ستثبت �أل جمال للمقارنة، وثمة جتارب 

لأفام �سهرة قدمت در�مياً وحققت جناحاً.

بني  �لت�سوير  يف  �لتوفيق  ع��دم  من  تقلقني  �أل   •
)كفر دلهاب( و)�لطوفان(؟

- �أحر�ض على تنظيم مو�عيد �لت�سوير كي ل �أعطل 
�أياً من �لعملني، وبد�أنا ت�سوير )كفر دلهاب( مبكر�ً 
و�سورت جزء�ً من م�ساهدي، وثمة تن�سيق ب�سكل �سبه 
عموماً،  منهما.  �أي  تعطيل  يف  �أت�سبب  ل  كي  يومي 
�ع��ت��دت ه���ذ� �لأم����ر م��ن��ذ ���س��ن��و�ت، ف��ا م�سكلة بني 

�لعملني وثمة تفّهم لظرويف من خمرجيهما.

�لآن؟ حتى  �لبطولة  جتربة  تخو�سي  مل  • ملاذ� 
- ل �أتعجل �أي خطوة، كل عمل يعجبني �أ�سارك فيه 
�ملنا�سب  �لن�ض  وج��دت  �إذ�  ن��ظ��ري.  يف  بطولة  يكون 
�إليها  �أ�سعى  �أت��ردد يف �ملو�فقة لكن لن  للبطولة فلن 
يف  ياأتي  �سيء  كل  ب��اأن  قناعة  ل��دي  هدفاً.  باعتبارها 
وقته، وعندها �ساأكون م�ستعدة، ف�سًا عن �أن جتارب 
�أكر  �أ�سبحت  �لبطولة �جلماعية يف �لوقت �لر�هن 
بدل  ناجح  عمل  يف  �مل�ساركة  �أف�سل  عموماً،  جناحاً. 

�مل�ساركة يف بطولة ل حتمل عو�مل �لنجاح.

�ل�سينمائية.. م�ساريعك  عن  • حدثينا 
مع  ج��دي��د�ً  م�سروعاً  ر  حت�سّ �أن��ه��ا  روجينا  تو�سح   -
�لعزيز،  عبد  �سامح  و�ملخرج  �هلل  عبد  �أحمد  �لكاتب 
وهو فيلم بطولة جماعية. تقول: )مل يتحدد موعد 
�سيكون  �أن���ه  م��ن  و�ث��ق��ة  لكني  �لآن  ل��غ��اي��ة  ت�����س��وي��ره 
خطوة مهمة يف م�سرتي �لفنية، ل �سيما �أنه يحمل 

تفا�سيل مميزة وخمتلفة عما تعاونا فيه �سابقاً(.
ت�سيف: )ل �أنكر �أن لدي رغبة يف تقدمي مزيد من 
�لأعمال لكن تلك �لتي تنا�سبني، وهو ما 
�أي عمل عر�ض علّي،  �أج��ده يف  ل 
�لأدو�ر  �ن��ت��ظ��ار  �أف�����س��ل  ل���ذ� 
�ملنا�سبة �سو�ء يف �ل�سينما 

�أو �لتلفزيون(.
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كرثة التبول؟.. الأعرا�ض وامل�سببات
 �أكد �أخ�سائيون يف �أمر��ض �لكلى، �أن م�سكلة كرة �لتبول �لتي يعاين منها 

بع�ض �لرجال و�لن�ساء على وجه �خل�سو�ض، تظهر يف عدة �سور منها:
�أو لا�سفر�ر  -1 تبول كميات بول كثرة كل مرة مع بول مائل للبيا�ض 
مع  بكرة،  وم�ستقاته  �ملياه  �سرب  ب�سبب  يكون  ما  غالباً  هو  ج��د�ً  �لفاحت 
�لتبول  معدل  قل  ف��اإذ�  و�لقهوة،  �ل�ساي  مثل  بكرة  للبول  م��در�ت  �سرب 

عندك �أثناء �ل�سيام فغالباً كرة �لبول ب�سبب كرة �ل�سو�ئل.
�ملثانة مع  للتبول كل فرة �سغرة لأقل كمية بول يف  -2 دخول �حلمام 
�إذ�  بويل،  �سل�ض  يحدث  و�أحياناً  �لتبول،  برغبة ملحة يف  م�ستمر  �إح�سا�ض 

مل تكن �لظروف مائمة للتبول فالأ�سباب هي:
و�ملثانة  �أ�سفل �حلالب  �لبكتري، وح�سو�ت  �لبول  �ملثانة وجمرى  �لتهاب 
و�أور�م �ملثانة، وغالباً ما ت�ساحبها �أعر��ض �أخرى كاملغ�ض �لكلوي و�سعوبة 
 interstitial( �لابكتري  �ملثانة  �لتهاب  �ل��ب��ويل،  و�لنزيف  �لتبول 
 over active( �ل��ع�����س��ب��ي��ة  �مل���ث���ان���ة  �����س���ط���ر�ب���ات   ،)cystitis

.)bladder
وت�سخي�ض �لنوعني �لأخرين بالفح�ض �لإكلينيكي، وعمل جدول للتبول 
 ،)voiding diary( حل�ساب �لد�خل من �ل�سو�ئل و�خلارج من �لبول

وعمل �أ�سعة �ساعدة بال�سبغة للمثانة، وفح�ض ديناميكية �لتبول.
 ،oxybutinin لذ� ين�سح باأخذ دو�ء يحتوي على مادة �لأوك�سي بيوتنني

�أو �لتولتوردين tolterodine، و�لذهاب �إىل طبيب م�سالك حاذق.

وفاة 6 ماليني امراأة �سنويا ب�سبب 
اأمرا�ض القلب اأكرث من الرجال

جمعية  رئي�ض  نائب  �لقلب  �أم��ر����ض  �أ�ستاذ  ن�سر  جميلة  �لدكتورة  �أك��دت 
هناك  �أن  للمر�أة،  �لقومى  باملجل�ض  �ل�سحة  جلنة  ع�سو  �مل�سرية،  �لقلب 
تز�يد� كبر� فى �إ�سابة �ملر�أة باأمر��ض �لقلب فعلى م�ستوى �لعامل هناك 
�أكر من 6 مايني �مر�أة تتوفى �سنويا نتيجة �أمر��ض �لقلب، وهى متثل 
ثلث �لوفيات فى �ل�سيد�ت عموما. �لت �لدكتورة جميلة ن�سر، �إن هناك 3 
مايني �مر�أة على م�ستوى �لعامل تتوفى �سنويا نتيجة �جللطات �لدماغية 
مقابل  �ل�سيد�ت  فى   11% �أن  مو�سحة  �ل��رج��ال،  من  �أعلى  تعترب  وه��ى 
8.4 فى �لرجال، كما �أن حو�ىل %42 من �ل�سيد�ت �لاتى يعانني من 
ق�سور �ل�سر�يني �لتاجية يتوفني خال عام مقارنة ب�%24 من �لرجال، 
مو�سحة �أن �ل�سيد�ت �أقل من 50 عاما يتوفني بن�سبة �سعف عدد �لرجال، 

ويعد �لتدخني، و�ل�سكر، و�رتفاع دهون �لدم، من �أهم �مل�سببات.
�لقابلية  لديهن  يدخن  �لاتى  �ل�سيد�ت  �أن  �لب��ح��اث  "�أثبتت  و�أ�سافت: 
يدخن،  ل  �لاتى  عن  �سنة  ب�19  �أق��ل  مبكر�  �لقلبية  ب��الأزم��ات  لاإ�سابة 
كما �أن �ل�سيد�ت �لاتى يعانني من �ل�سكر يكون لديهن �سعف فر�ض ن�سب 
�ل�سابة بالأزمات �لقلبية عن �ل�سيد�ت �لاتى ل يعانني من �ل�سكر، ومن 
هنا جاء �هتمام �ملجل�ض �لقومى للمر�أة بلجنة �ل�سحة بعمل بر�مج للوقاية 

من �أمر��ض �لقلب.

�صعرا؟  ال�صعر  على  نطلق  اأن  ميكن  •  متى 
- �ذ� كان موزون ويزيد على 10 �أبيات. 

كلثوم؟  اأم  معنى  •  ما 
- �ملر�أه �ملمتلئة �جل�سم. 

العراق؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- �ساطئ �ملاء. 

ليلى؟  قي�س  هو  •  من 
- قي�ض بن �مللوح �لعامري 

مالك؟  ابن  األفية  كتاب  �صاحب  • من 
- حمّمد بن مالك. 

• من هو ال�صاعر رهن املحب�صن؟ ومن ال�صاعر رهن 
املحاب�س الثلثة؟ 

-�أبو �لعاء �ملعري 

�لرومان  قدماء  عند  �ملف�سلة  �لفاكهة  كان  �حللو،  • �لب�سل 
معهما �ل�سابون  من  قطعة  و�سعت  يختلطا..�ذ�  �أن  ميكن  و�ملاء  • �لزيت 

�لن�سان  عنق  يف  �ملوجود  �لعدد  ي�ساوي  �لفقر�ت  من  عدد  على  يحتوي  �لزر�فة  • عنق 
بي�سة   500 من  �أكر  حياتها  طو�ل  بي�ض  من  �لذباب  �أنثى  ت�سعه  ما  جمموع  •�إن 

�لغرق خ�سية  دون  �ل�سباحة  �لن�سان  يجعل  �لبحار  يف  �مللوحة  ن�سبة  �رتفاع  •�إن 
�لأم �سوت  هو  متييزها،  �لطفل  ي�ستطيع  �لتي  �لأ�سو�ت  �أول  • �أن 

�آذ�نها  ت�ستطيع حتريك  �لن�سان، وهي  �ل�سمع..�أكرب من مقدرة  و�لأرنب على  و�لهر  • �أن مقدرة �حل�سان 
للتقاط �أ�سعف �لأ�سو�ت

نف�سه،وميوت  يل�سع  بالنار  �أُحيط  �ذ�  •�لعقرب 
حزينة تكون  عندما  تبكي  •�لأفيال 

منلة  �أذنه  يف  دخلت  ميوت..�ذ�  • �لفيل 
�إذ تبد�أ حينئٍذ فقط   .  . �لولدة  �لأقل بعد  �أ�سابيع على  �لبكاء حقيقة قبل مرور خم�سة  •�لطفل ل ميكنه 

�لقنو�ت �لدمعية يف عملها .
وللجمل   ،32 فمه،وللفيل  يف  �سناً   28  .  . ولاأرنب  �سن   47 �أ�سنانها  وعدد  �أ�سنان،  لها   .  . •�لبعو�سة 

وللكلب42   34
يوما   150 حو�يل  �لو�حد  �لرم�ض  عمر  متو�سط  ويبلغ  با�ستمر�ر،  �لن�سان  عني  رمو�ض  • تتجدد 

االنتقام العادل

هاجر حممد حجاج
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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ن�ر�س علي ح�شن 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اماين حمم�د 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�شهد مفيد علي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اخلل
�أ�ستاذ  �ملني�سي،  حممد  �ل��دك��ت��ور  �أو���س��ح 
و�لكبد  �ل��ه�����س��م��ي  �جل����ه����از  �أم�����ر�������ض 
�جلامعي  �ل��ع��ي��ن��ي،  ق�����س��ر  مب�����س��ت�����س��ف��ى 
�أ�سدقاء  ج��م��ع��ي��ة  وع�����س��و  ب���ال���ق���اه���رة، 
�لكثر من �خلل �سار،  �أن  بلندن،  �لكبد 
�أ�سيف  �إذ� ما  �لقليل منه مفيد  يف حني 
�لطهي،  �لطعام  على  �أو  �ل�سلطات،  على 
�حل�سة  تتخطى  �أل  على  دقيق،  وب�سكل 
�سغرة،  م���اع���ق   4 �لأ�����س����ب����وع  خ�����ال 
وملعقة �سغرة يف �ليوم �لو�حد، يجعل 
م���ن �ل��ط��ع��ام �أك����ر ف���ائ���دة وي���زي���د �إليه 

وظيفة تقوية �لأمعاء.
موؤكد�  �له�سمي،  �جل��ه��از  �أ���س��ت��اذ  وت��اب��ع 
على  ي�ساعد  �خل��ل  م��ن  �لقليل  �أن  على 

�لتخل�ض جديا من �ل�سعور بحرقة �ملعدة، ما مل يتناوله �ل�سخ�ض مبا�سرة 
حمو�سة  من  �لتخل�ض  على  ي�ساعد  �أن��ه  �إىل  لفتا  �لأم��ع��اء،  به  لت�سطدم 
تناول  بعد  �لبع�ض  �لتي ت�سيب  �لر�حة  و�ل�سعور باحلرقة وعدم  �لأمعاء، 

�لطعام.
على  فينهى  �لطبيعي،  �مل��ع��دل  يف  ويجعلها  �مل��ع��دة  حمو�سة  ي��ع��ادل  فاخلل 
�ل�سعور بالأمل و�حلمو�سة بد�خلها لفرة طويلة ما د�مت �جلرعات �لتي 

تدخل �إليها منه ب�سيطة وخمتلطة بطعام �سحي.

 يحتوي �لقرنبيط على جمموعة من �لعنا�سر �لغذ�ئية، مبا يف 
ذلك �لفيتامينات و�ملعادن وم�ساد�ت �لأك�سدة، و�ملو�د �لكيميائية 

�لنباتية �لأخرى.
فو�ئد   5 whfoodsعن  �لأم��ري��ك��ي  �لطبي  �مل��وق��ع  وك�سف 

للقرنبيط جتعله يربع على عر�ض �خل�سرو�ت، وت�سمل:
م����ادة  ع���ل���ى  �ل��ق��رن��ب��ي��ط  ي���ح���ت���وي  ل���ل�������س���رط���ان:  ق���ات���ل    1-
�أنه  ثبت  �ل��ذي  �لكربيت  مركب  وه��و   sulforaphane
ي��ق��ت��ل �خل��اي��ا �جل��ذع��ي��ة �ل�����س��رط��ان��ي��ة، وب��ال��ت��ايل ي��ع��م��ل على 

تباطوؤ منو �لورم.
  sulforaphane م��ادة  تعترب  �لقلب:  �سحة  يعزز    2-
�ملو�د  م��ن  �خل�����س��ر�و�ت  م��ن  وغ��ره��ا  �لقرنبيط  �مل���وج���ودة يف 

�لتي تعمل على حت�سني �سغط �لدم وتعزيز �سحة �لكلى.
-3  يقلل �للتهابات: يعمل �لقرنبيط على تقليل �للتهاب يف 

�جل�سم، وهي حالة مرتبطة بال�سرطان و�أمر��ض �أخرى.
من  جيد  م�سدر  ه��و  �لقرنبيط  �ل��دم��اغ:  �سحة  ي��ع��زز    4-
منو  يف  بدورهما  و�ملعروفني  )ب(  وفيتامني  )�لكولني(،  م��ادة 
وحت�سني  �لإدر�ك،  وظيفة  تن�سيط  على  ي�ساعد  �أن��ه  �إذ  �لدماغ، 

�لتعلم و�لذ�كرة.
يعزز  �لقرنبيط  �جل�سم:  من  �ل�سموم  �إز�ل��ة  على  يعمل    5-
ق���درة �جل�����س��م ع��ل��ى �إز�ل����ة �ل�����س��م��وم ب��ط��رق م��ت��ع��ددة، ويحتوي 
)�جلاكو�سينولت(  با�سم  تعرف  �لتي  �لأك�سدة  م�ساد�ت  على 

وتعمل على �إز�لة �ل�سموم من �جل�سم.

القرنبيط.. يقلل اللتهابات ويزيل ال�سموم من اجل�سم

�صائح يلتقط �صورة لدميتن يف حديقة ت�صم اأكرث من 100 نوع من الزهور يف �صنغافورة. )ا ف ب(

هناك يف �حدى �لقاع �ل�سخمة كان يعي�ض رجل �سرير قا�سي �لقلب يعي�ض على �ل�سرقة و�لنهب.. نزل يوما 
�إىل بلدتنا �ل�ساحلية وخطف �حدى �لفتيات �جلميات يطلق عليها ��سم �سا�سل �لذهب ن�سبة جلمالها وجمال 
�سعرها �لذي ي�سبه �سا�سل �لذهب وقد هدد و�لدها بانه �ن مل يعطه كل قو�ربه و�مو�له ليفتدي بها �بنته 
�بنتك  تفتدي  له حتى  �دفع  �لبلدة وقالو�  �هل  له، �سدم �لب مبا حدث و�جتمع حوله  ف�سيذبحها وير�سلها 
فقالو� لو كل منا دفع ما عنده لي�سكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف �عي�ض و�ولدي وزوجتي �نا 
عندي ت�سعة من �لولد غر �سا�سل �لذهب هل ميوت ع�سرة مقابل و�حدة، ل �سا�سل �لذهب لي�ست بفتاة 
عادية و�ستعرف ماذ� تفعل ولو كانت و�سطنا �لن لقالت ل تدفع يا �بي و�سياأتي �ليوم �لذي تعرفون فيه معنى 
كامي.  ولأن �سا�سل �لذهب لي�ست بفتاة عادية �ل �ن �ل�سرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها 
يف �حدى �لغرف �ملغلقة و�كتفى بالنتظار يف �لوقت �لذي مل تنتظر فيه هي، و�خذت تفح�ض �لغرفة وتتن�ست 
عليهم حتى عرفت كل ما تريد وجاء �لوقت �ملنا�سب وخرج �جلميع ل�سرقة جديدة، ومل يبق �حد للحر��سة، 
فالبو�ب مغلقة ولي�ض هناك من خوف، �رتدت �سا�سل �لذهب بع�ض ماب�ض �لرجال وجدتها يف �لغرفة ثم 
�خذت حتفر �لر�ض �لرملية للغرفة بيديها �جلميلتني �لقويتني وباحدى قطع �لخ�ساب �لتي ��ستطاعت �ن 
��سرعت  لت�ستطيع �خل��روج ثم  �ل�سم�ض و�كملت  ر�أت منه �سوء  �لرميلة  حتدث فتحة كبرة يف تلك �لر�سية 
باجلري يف �جتاه �لبلدة، وعندما وجدت نف�سها بالقرب من �ل�ساطىء ور�أت �حد مر�كب و�لدها تبحر قريبة 
�سرخت عليهم، فاتو� �ليها م�سرعني منده�سني ملا ترتديه، لكنهم فرحو� بها و��سرعو� �إىل و�لدها �لذي قال 
لهم: لقد حققت �بنتي ن�سر� كنت �نتظره، وجمع و�لدها رجاله ثم نزل �إىل �لبلدة ليجمع منها كل من �ر�د �ن 
ينتقم مثله وقال لهم �آن �لو�ن �لذي كنتم تنظرونه، فقالت �سا�سل �لذهب: نعم �سيعودون يا �بي بعد قليل 
�إىل �لبيت �خل�سبي ون�ستطيع �ن نختبىء يف �لحر��ض يف �نتظارهم، وبعد دخولهم ت�ستطيعون ��سر�م �لنار يف 
�لبيت فهم مل يرحمو� حتى نرحمهم، وبعد فرة كانت هناك نار حاميه تلتهم �حد �لبيوت �خل�سبية �لبعيدة 

على �ل�ساطىء مبن فيها.


